
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

REGULAMIN
MISTRZOSTW PIONEK W PIŁKĘ NOŻNĄ FIFA 2017

I. Formuła konkursu:

§1
Centrum Aktywności Lokalnej ogłasza konkurs (zwany dalej „Mistrzostwami”) piłki nożnej w
charakterze gry komputerowej.  Efektem przeprowadzenia Mistrzostw jest wyłonienie najlepszego
gracza w grę FIFA 2017 z rejonu Pionek i okolic.

§2

Ogólne zasady przeprowadzania Mistrzostw Pionek w piłkę nożną w grę FIFA 2017.

1. Mistrzostwa przeprowadzane są w trzech etapach: preeliminacje (I, II Runda Eliminacyjna i
repasaże), eliminacje (Faza Grupowa) oraz faza finałowa (Faza Pucharowa).

a) Do preeliminacji zostanie ogłoszony otwarty nabór dowolnej liczby Uczestników. Wszyscy
zgłoszeni Uczestnicy zostaną rozlosowani w pary. Uczestnicy z najlepszymi wynikami awansują do
kolejnych faz.

b) Uczestnicy tegorocznego Turnieju, którzy w poprzedniej edycji Turnieju awansowali do
ćwierćfinału ubiegłorocznych Mistrzostw w Fifę 2016 zostaną automatycznie rozstawieni w I
rundzie preeliminacyjnej. 

c) W eliminacjach wystartuje 32 Uczestników, którzy osiągnęli najlepszy wynik w preeliminacjach.
Zostaną oni przydzieleni do 8 grup, po 4 uczestników każda. Do fazy finałowej awansuje 16
Uczestników (po dwóch z najlepszymi wynikami w swojej grupie).

d) Faza finałowa odbędzie się w systemie pucharowym K.O. Z 16 najlepszych drużyn wyłonionych
w eliminacjach, zwycięży ten Uczestnik, który wygra pojedynki z 4 Uczestnikami, z którymi
przyjdzie mu się kolejno zmierzyć.

2. Zasady rozgrywania pojedynków (zwanymi dalej: Meczami) pomiędzy Uczestnikami są zgodne 
z zasadami rozgrywania meczy piłkarskich ustanowionymi przez FIFA i przetworzonymi przez EA 
Sports na potrzeby gry FIFA 2017.

3. Mistrzostwa Pionek w grę FIFA 2017 mają charakter rozgrywek grupowych z połączeniem fazy 
pucharowej.

3.1 Rozgrywki przeprowadzane są na dwóch poziomach eliminacji: preeliminacje oraz eliminacje.

3.1.1.  W preeliminacjach wszyscy zgłoszeni Uczestnicy zostaną rozlosowani w pary, w których 
rozegrają mecze. Zwycięzca przechodzi do następnej fazy. Przegrany gra z innym przegranym w 
tzw. repasażach. Zwycięzca repasaży przechodzi do kolejnej fazy. 
a) Ilość drużyn w preeliminacjach będzie uzależniona od ilości zgłoszonych Uczestników.
b)  Do eliminacji awansują tylko Ci Uczestnicy, którzy nie przegrają dwóch kolejnych spotkań.
c) W drugiej Rundzie Eliminacyjnej zostaną rozstawieni zawodnicy, którzy osiągną najlepsze 



wyniki w pierwszej Rundzie Eliminacyjnej – zwyciężą przeciwnika, co najmniej różnicą 2 goli.

d) Wyniki (Priorytet oceny wyników: 1. ilość meczy wygranych – ilość meczy przegranych 2. Ilość 
meczy wygranych. 3. Ilość bramek strzelonych – ilość bramek straconych. 4. Ilość bramek 
strzelonych.) osiągane przez Uczestnika  będą stanowić o numerze koszyka, z jakiego zostanie 
wylosowana jego drużyna do gry w Fazie Grupowej.  

3.1.2. W Fazie Grupowej biorą udział Ci Uczestnicy, których drużyny w preeliminacjach osiągnęły 
najlepsze wyniki.
a) Liczba drużyn w każdej grupie wynosi 4.
b) Do fazy pucharowej awansują 2 drużyny z miejsc 1-2 z każdej z grupy .
c) Numer miejsca w grupie eliminacji, dający Uczestnikowi awans z grupy, będzie odpowiadać 
numerowi koszyka, z jakiego zostanie wylosowana jego drużyna do gry w fazie pucharowej.

3.2. Rozgrywki pucharowe odbywają się w systemie K.O.

3.2.1. System K.O. eliminuje z Mistrzostw Uczestnika, którego drużyna przegrała mecz.
3.2.2.  W fazie pucharowej bierze udział 16 Uczestników, których drużyny zajęły w swoich grupach
miejsca 1-2.
3.2.3. Zwycięża Uczestnik, który wygra 4 kolejne spotkania.
3.2.4. W Mistrzostwach jest możliwe rozegranie meczu o III miejsce, w którym spotka się dwóch 
przegranych Uczestników z półfinału. 
3.2.5. Faza Pucharowa zakłada poszczególne poziomy eliminacji:  1/8 finału, ćwierć finał, pół finał 
oraz finał.

4. Zasady losowania drużyn Uczestników (zwanych dalej drużynami).

4.1. Losowanie drużyn odbywa się trzykrotnie:

a) Przed fazą preeliminacji.
b) Przed fazą eliminacji.  
c) Przed fazą pucharową.

4.2. Losowanie drużyn w fazie preeliminacji ma na celu przyporządkowanie drużyn do par 
preeliminacyjnych. W tej fazie wszystkie zgłoszone przez Uczestnika drużyny mają takie same 
prawa.

4.3. Losowanie przed Fazą Grupową polega na skompletowaniu 8 grup po 4 drużyny. Przed 
losowaniem drużyny zostają podzielone na 4 koszyki, ponumerowane na podstawie wyników 
osiągniętych przez drużyny w fazach preeliminacyjnych. Pierwszy koszyk to 8 drużyn z 
najlepszymi wynikami, czwarty koszyk to 8 drużyn z najgorszymi wynikami. 
Losujący w celu skompletowania jednej grupy wylosuje z każdego koszyka po jednej drużynie.

4.4. Losowanie przed Fazą Pucharową polega na skompletowaniu 8 par drużyn, które zagrają ze 
sobą w systemie K.O. Przed losowaniem drużyny zostają podzielone na 2 koszyki, ponumerowane 
na podstawie miejsc zajmowanych przez drużyny w grupach eliminacyjnych. (drużyna z miejsca 1 
zostanie przydzielona do koszyka numer 1, drużyna z miejsca 2 zostanie przydzielona do koszyka 
numer 2). Losujący w celu skompletowania par fazy pucharowej wylosuje z każdego koszyka po 
jednej drużynie.



4.5. Losowanie zostanie przeprowadzone przez specjalną komisję powołaną przez Organizatora
Mistrzostw. 

4.6. Terminy losowań drużyn

a) Losowanie do fazy preeliminacji odbędzie się zaraz po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do 
Mistrzostw.
b) Losowanie do fazy eliminacji odbędzie się pierwszego dnia eliminacji.

c) Losowanie do fazy pucharowej odbędzie się tego samego dnia,  po zakończeniu fazy 
eliminacyjnej.

5. Zasady wyboru drużyn przez Uczestników.

5.1. Każdy Uczestnik gra dowolnie przez siebie wybraną drużyną. Dopuszczalne jest rozgrywanie 
meczy takimi samymi drużynami.

 §3
Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Mistrzostw odpowiedzialni są
Dyrektor oraz Inspektorzy Centrum Aktywności Lokalnej, mający decydujący głos w kwestiach
spornych, nie objętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.

II Termin i miejsce.
§4

Mistrzostwa odbędą się w dniach 11-18 lutego 2017 roku na terenie Miasta i Gminy Pionki w 
Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Zakładowej 5, w terminach podanych przez Organizatora 
w harmonogramie wydarzeń dostępnym na stronie Centrum Aktywności Lokalnej i Tablicach 
informacyjnych na terenie Miasta Pionki. 

III Warunki Uczestnictwa w Mistrzostwach FIFA 2017

§5
Zasady udziału w Mistrzostwach określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

§6
Mistrzostwa przeznaczone są dla wszystkich graczy w grę FIFA 2016, którzy ukończyli 7 rok życia.

§7
Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny.

§8
Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy skontaktować się z Organizatorem Mistrzostw, 
przekazując mu chęć udziału oraz pozostawiając swoje imię i nazwisko, adres mailowy lub numer 
telefonu kontaktowego do dnia 9 lutego 2017 roku. 
Aby zgłoszenie było ważne należy pojawić się osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej w 
Pionkach w terminie 11 lutego 2017 roku o godz. 11:30.
Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodzica lub prawnego 



opiekuna na udział w Mistrzostwach.  

§9

Organizatorami Mistrzostw są:

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
ul. Zakładowa 5
mail:  fifa@cal.pionki.pl
mail: z dopiskiem „FIFA 2017”

§10

Zgłoszenia należy składać do 9.02.2017r (czwartek)

IV. Uwagi ogólne:

§11
Uczestnik może zostać wykluczony z Mistrzostw jeśli dopuści się minimum jednego z poniższych 
działań:

1. Spóźni się na wyznaczoną przez Organizatora godzinę rozpoczęcia rozgrywek.
2. Swoim zachowaniem będzie utrudniał grę innym Uczestnikom.
3. Będzie pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych używek.
 

§ 12
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia naboru i organizacji Mistrzostw, włącznie z zamieszczeniem imienia i
nazwiska na tablicach informacyjnych w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach
internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Mistrzostw (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych DZ.U.Nr.133, poz. 833).

§ 13
Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z 
organizacją Konkursu i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora.

§ 14
Organizator zastrzega sobie prawo do informowania Uczestników o postępach rekrutacji oraz 
przebiegu Mistrzostw (w tym aktualnych wyników) drogą mailową. Zatem Uczestnik musi być 
gotowy w terminie 8-14 luty 2016r na odbieranie informacji drogą mailową.  

V. Nagrody:
§ 15

 Zwycięzcą Mistrzostw jest Uczestnik, który w fazie pucharowej zwycięży w 4 kolejnych meczach.

§ 16
Uczestnik, który w fazie pucharowej wygra 3 kolejne mecze, a w czwartym meczu poniesie porażkę
zajmie 2. miejsce.

§ 17
Uczestnik, który w meczu o 3 miejsce wygra mecz, zdobywa 3 miejsce w Mistrzostwach.

mailto:michal.grosiak@cal.pionki.pl
mailto:michal.grosiak@cal.pionki.pl


 
§ 18

W Mistrzostwach zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA za 1. miejsce oraz wyróżnienia za 
miejsca 2. oraz 3.  Organizator zastrzega sobie przyznanie dodatkowych nagród i wyróżnień.

VI. Dodatkowe informacje na temat Konkursu:

§ 19
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela biuro organizacyjne:

Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
ul. Zakładowa 5
e-mail.: fifa@cal.pionki.pl

 § 20
Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.cal.pionki.pl oraz na kanale facebook 
Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. 

http://www.cal.pionki.pl/

