REGULAMIN
LB CUP Fifa ‘17
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „ LB CUP FIFA 17” (zwanym w dalej „Turniejem”) jest Liga Bobra oraz
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Turnieju.
3. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości.

II. CZAS TRWANIA TURNIEJU
1. Turniej rozpoczyna się w dniu 03.09.2017r. o godz. 14:00, Turniej odbywa się w Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

III. UCZESTNICY TURNIEJU
1. W Turnieju może wziąć udział każda osoba – jest tylko jedna kategoria OPEN.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania
danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Turnieju.

IV.ZASADY OGOLNE TURNIEJU
1. Aby wziąć udział w turnieju należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie
www.ligabobra.pl/fifa podając w nim– imię i nazwisko, tel. Kontaktowy oraz adres email. Zapisy będą
przyjmowane od 28 lipca do 1 września do godz. 24:00 , do wyczerpania limitu uczestników (16
osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rozgrywki odbędą się na konsolach Sony PlayStation4, dedykowanych padach oraz grze FIFA 17
dostarczonych przez firmę wolomin.it. Każdy zawodnik może przynieść swój pad.
3. Turniej jest promocją gry FIFA 17.
4. Turniej organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
5. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)
6. Każdy Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego
przestrzegania.
7. Uczestnik Turnieju ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych
osobowych.

8. Organizator wskazuje Koordynatora Turnieju (dalej „Koordynator Turnieju”), którego zadaniem
będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Turnieju.
9. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest osobiste stawienie się na miejsce przeprowadzenia
Turnieju, które wyznaczy Organizator, najpóźniej 15 minut przez rozpoczęciem Turnieju.
10. Uczestnik ma obowiązek stawić się przy swoim stanowisku Turniejowym najpóźniej 5 minut przed
rozgrywanym meczem.
11. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia niezbędnego
dla prawidłowego przebiegu Turnieju.
12. Każdy zawodnik w dniu turnieju musi wnieść opłatę startową w kwocie 10 zł PLN, która jest
jednocześnie wpisowym.

V. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU
1. Rozgrywki będą odbywały się systemem grupowo-pucharowym. Cztery grupy po cztery zespoły.
2. Każdy uczestnik gra drużyną przez siebie wybraną spośród istniejących.
3. Zakazana jest gra drużynami Klasyczną XI i Światową XI
4. Każdy mecz rozpoczyna się na sygnał wskazany przez Koordynatora Turnieju.
5. Na mecz składają się 2 połowy, każda trwa 5 minut.
6. W drodze eliminacji wyłonionych zostanie 4 graczy przystępujących do rywalizacji w półfinałach.
7. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane 2x 7minut
8. Na mecz finałowy składają się 2 połowy, każda po 7 minut.
9. W przypadku remisu następują rzuty karne.
10. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub Partnera
Turnieju, będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla
danej tury.
11. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada
Koordynator Turnieju.
12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Organizatora lub
Koordynatora Turnieju.
13. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja - jest
równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
14. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja
uczestnika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go
podczas rozgrywek.
2.Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

