Regulamin turnieju e-sportu w grę FIFA 18
Dla chłopców klas gimnazjalnych i klas 7 szkoły podstawowej
Organizator :
Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, mieszczący się
przy ulicy Raszyńskiej 48 w Poznaniu
Termin i miejsce :
Turniej rozegrany zostanie w dniu 12.05.2017r. (sobota) w sali gimnastycznej w
Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. Początek turnieju o godzinie 9:00. Zakończenie
12:00. Zbiórka graczy o godz. 8:30.
Uczestnictwo :
Turniej organizowany jest dla gimnazjalistów oraz uczniów klasy 7 szkoły
podstawowej. Uczniowie zapisują się na turniej indywidualnie, pod numerem telefonu
731640155 lub mailowo – m.truszynski@op.pl, termin zapisów to 11 maja 2018.
Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne. Osoby, które zajmą miejsca I-III otrzymają
pamiątkowe medale, dyplomy oraz karty podarunkowe do sklepu Decathlon, o
wartości 70/50/30 zł, odpowiednio za miejsca I/II/III.
System rozgrywek:
W zależności od liczby zgłoszonych zespołów, turniej będzie rozgrywany systemem
„każdy z każdym” lub w podziale na grupy. Kolejność miejsc w grupie ustalona będzie na
podstawie ilości punktów zdobytych przez daną drużynę w trakcie rozgrywek. W
przypadku gry każdy z każdym, o kolejności zdecyduje sumaryczna ilość zdobytych
punktów.
Zwycięstwo – 3 pkt. Remis – 1 pkt. Porażka – 0 pkt.
W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej osób o
kolejności decyduje:
- bezpośredni wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami,
- lepszy stosunek bramek,
- większa liczba zwycięstw
- konkurs „wirtualnych” rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami

Zasady gry :
1. Gra na konsolach Playstation 4 przygotowanych przez organizatora
2. Czas gry:
 2 x 4 min.
3. W grze można wybrać zarówno reprezentacje i drużyny klubowe.
4. W systemie gry z podziałem na grupy, w przypadku remisu w meczach pucharowych
obowiązuje konkurs rzutów karnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów.
Decyzje organizatorów są ostateczne.
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będzie turniej.

wartościowe

