
REGULAMIN TURNIEJU FIFA 22 
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KRAKOWIE 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek offline turnieju 
FIFA 22, który odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w 
Krakowie (w skrócie ZSE nr 1). 

2. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz 
jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień 
Regulaminu. 

3. Udział w Turnieju jest otwarty dla każdej uczennicy/ucznia ZSE nr 1. Warunkiem 
uczestnictwa jest rejestracja przez formularz udostępniony przez organizatora. 

4. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady). 
5. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. 

„Działania zabronione i kary”. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 

 
§2. System rozgrywek – FIFA 22 

 
1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Zapisy na rozgrywki odbywają się poprzez 

formularz online udostępniony w mediach społecznościowych, na stronie internetowej 
szkoły i w dzienniku elektronicznym. 

2. Turniej rozgrywany będzie na konsolach PlayStation 4. 
3. Każdy z graczy wylosuje przed pierwszym meczem drużynę, którą będzie rozgrywał cały 

turniej. 
4. System rozgrywek: 

a) Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. 
b) System może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy. 
 

§3. Rozgrywka meczowa 
 

1. Każdy gracz może posiadać własnego pada, przy czym organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za sprzęt przyniesiony do szkoły. Gracz natomiast ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu szkolnego. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie 
stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony 
wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia. 

3. Awaria konsoli lub zawieszenie się gry będzie wymagać powtórzenia meczu. 
 

 



 
§4. Ustawienia gry 

 
Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku. 
• Długość połowy: 5 minut 
• Poziom trudności: Klasa światowa 
• Szybkość gry: Normalna 
• Kontuzje: Wł. 
• Spalone: Wł. 
• Kartki: Wł. 
• Zagrania ręką: Wył. 
• Liczba zmian: 3 
• Sterowanie: Dowolne 
• Stadion: Dowolny 
• Pogoda: Dobra 
• Pora dnia: Dzień/Noc 
• Piłka: domyślna 
• Kamera: Telewizyjna 

 
§5. Działania zabronione i kary 

 
1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę: 

• Sprzedawanie meczów 
• Niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i 

nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (nawet w grze). 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika nieprzestrzegającego zasad 

fair play. 
 
 
 
Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 
 


