
 

Regulamin I mistrzostw Radomia szkół gimnazjalnych w FIFA15 

 

1. Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Radomiu (dalej 

ZST).  

2. Udział w konkursie może wziąć jeden uczeń gimnazjum z Radomia i okolic przyjmując na 

czas konkursu miano reprezentanta szkoły. 

3. Wymagane dokumenty konkursowe: 

a. Zgłoszenie do konkursu – rejestracja elektroniczna pod adresem 

http://www.zst-radom.edu.pl 

b. Aktualna legitymacja szkolna do okazania w dniu rozgrywki finałowej. 

4. Termin zgłaszania udziału szkół w konkursie mija 21 maja 2015 roku. 

5. Konkurs jest dwu etapowy: 

a. Eliminacje: organizowane przez gimnazja na terenie swojej placówki do dnia 21 maja 

2015 roku.  

b. Rozgrywka finałowa: organizowana przez ZST na terenie szkoły pod adresem 26-600 

Radom, ul. Limanowskiego 26/30, dnia 23 maja 2015 roku. 

6. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, które zarejestrowały się drogą 

elektroniczną. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane 

będą do celów związanych z prowadzonym konkursem. Administratorem danych jest ZST. 

Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

8. Każdy reprezentant szkoły przybywa na konkurs pod opieką nauczyciela/wychowawcy 

będącego pracownikiem gimnazjum, którego jest reprezentantem. 

9. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez organizatora konkursu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji materiałów multimedialnych, powstałych 

podczas trwania konkursu, na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. 

11. Wszelkie materiały sporządzone w trakcie trwania turnieju stają się wyłączną własnością 

organizatorów i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody. 

12. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz regulaminu rozgrywek. 

 

UWAGA: 

Terminy poszczególnych etapów konkursu mogą zostać przesunięte ze względów niezależnych od 

organizatora. 

O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani drogą e-mail. 

  

http://www.zst-radom.edu.pl/


Regulamin etapu II – Rozgrywka finałowa 

1. Finał konkursu I mistrzostw Radomia w FIFA 15 szkół gimnazjalnych odbędzie się 

23 maja 2015 roku od godziny 9.00 w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu.  

2. Rejestracja uczestników odbędzie się od godziny 830-900. 

3. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do pisemnego zaakceptowania regulaminu 

w momencie rejestracji. 

4. Każdy zawodnik przybywa na I Mistrzostwa Radomia w Fifa 15 w towarzystwie 

opiekuna/wychowawcy będącego pracownikiem gimnazjum, którego reprezentantem 

jest uczeń.  

5. Reprezentantowi powinna towarzyszyć grupa kibiców (uczniów tej samej szkoły co 

reprezentant), jednak ze względów technicznych nie większa niż 10 osób.  Bez kibiców 

reprezentant zostanie zdyskwalifikowany 

6. Każdy uczestnik, opiekun/wychowawca oraz towarzysząca im grupa kibiców powinni 

posiadać akcesoria kibicowskie (pompony, balony itp.) oraz być ubranym w stroje 

sportowe (najlepiej z identyfikacją szkoły z której pochodzą) 

7. Zawodnicy oraz kibice zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play – 

niedopuszczalne jest m.in. używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, aktów 

agresji oraz wandalizmu. 

8. Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe zniszczenie 

stanowiska gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do przerwania gry są 

zabronione i skutkują natychmiastowym usunięciem gracza z turnieju oraz 

pociągnięciem do odpowiedzialności finansowej, w przypadku strat materialnych 

poniesionych przez organizatorów. 

9. Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz 

posiłków. 

10. Turniej odbywa się drogą eliminacji mecz - rewanż (przegrywający odpada, liczy się 

ogólna ilość strzelonych bramek, w przypadku remisu następuje dogrywka i rzuty karne), 

mecz finałowy oraz mecz o 3 miejsce odbędą się metodą mecz – rewanż, gramy do 2 

zwycięstw. 

11. Uczestnik na turnieju w pierwszej fazie losuje przeciwnika, reszta przeciwników 

dopasowana jest automatycznie przez drabinkę turniejową. 

12. Na turnieju zostanie rozlosowanych kilka "dzikich kart" dla przegranych w turnieju. Ich 

ilość zostanie określona przed rozpoczęciem mistrzostw. 

13. W fazie eliminacyjnej zawodnik wybiera zespół z następującej listy zespołów:  

PSG,  FC BARCELONA, CHELSEA,  BOCA JUNIORS,  LIVERPOOL,  MAN. CITY, BORUSSIA 

DORTMUND, NAPOLI 

14. W meczu o 3 miejsce oraz w finale zawodnik wybiera zespół dowolny. 

15. Osoby niestosujące się do regulaminu zostaną wykluczone z turnieju. 

16. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem meczów będą rozstrzygane przez 

organizatora. Decyzje organizatora turnieju są nieodwołalne. 


