REGULAMIN I TURNIEJU FIFA 18 W ZSE im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OPOLU
1. Turniej odbędzie się 21.03.2018 w ZSE w Opolu.
2. Główną nagrodą w turnieju jest darmowy KURS PRAWA JAZDY KAT. A2 lub 50% ZNIŻKA NA
KURS PRAWA JAZDY KAT.B w Ośrodku Szkolenia Kierowców ZMUDA
Nagrodą za zajęcie 2 miejsca jest 30% zniżka na kat. B
Nagrodą za zajęcie 3 miejsca jest 15% zniżka na kat. B
Wszystkie nagrody ufundował Ośrodek Szkolenia Kierowców ZMUDA

3. W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie ZSE w Opolu.
4. Zapisy do turnieju odbywają się poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na podany adres:
turniej.fifa.zseopole@gmail.com
w temacie wpisujemy:
-imię
-nazwisko
A w treści wiadomości:
-nazwę szkoły
-klasę
-datę urodzenia
5. Zapisy do turnieju trwają do dnia 19.03.2018 do godziny 20:00.
6. W turnieju mogą brać udział 32 osoby. W pierwszej kolejności zapisywani będą uczniowie
szkół gimnazjalnych a dopiero później lista zostanie uzupełniona uczniami ZSE w Opolu. W
przypadku gdy liczba zgłoszeń znacznie przekroczy ilość miejsc w turnieju organizatorzy
skłonni są powiększyć turniej do 64 uczestników.
7. Turniej będzie rozgrywany na konsolach PS4.
8. Mecze rozgrywane są w systemie pucharowym(przegrany odpada). Rozgrywamy tylko jeden
mecz. W przypadku remisu rozegrana zostanie klasyczna dogrywka a jeśli i ona nie przyniesie
rozstrzygnięcia, o awansie decydują rzuty karne.

9. Turniej rozgrywamy poprzez granie meczów towarzyskich drużynami klubowymi lub
reprezentacjami. Podczas całego turnieju możemy grać tylko jedną drużyną/reprezentacją
(nie można zmieniać swojej drużyny podczas trwania turnieju).
Nie można grać niżej wymienionymi zespołami:
•

adidas All-Star

•

MLS All Stars

•

World XI

10. O wyborze stron decyduje rzut monetą(zwycięzca ma prawo wybrać czy chce grać jako
gospodarz albo jako gość)
11. Losowanie drabinki turnieju odbędzie się w dniu Turnieju.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione
kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).
13. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego
przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją postanowień
Regulaminu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
15. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z turniejem należy pisać na adres:
turniej.fifa.zseopole@gmail.com

