
REGULAMIN TURNIEJU CYBER GÓRNICY W GRZE FIFA21 

 

§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorem turnieju „Cyber Górnicy” w grze FIFA 21 (dalej: „Turniej”), jest Górnik 

Łęczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna, nr 

KRS: 0000260820 (dalej: „Górnik Łęczna”, lub „Klub”). 

 

§ 2 CEL TURNIEJU 

1. Celem Turnieju jest wyłonienie reprezentantów Klubu w turnieju „ePuchar Polski”  

w eFutbolu organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, nr KRS: 0000091546. 

 

§ 3 FORMUŁA ROZGRYWEK I ZASADY MECZOWE 

1. Udział w Turnieju jest bezpłatny. 

2. Turniej odbywa się w trybie Ultimate Team korzystając wyłącznie z polskich kart tj. 

zawodników o polskiej narodowości wskazanej na karcie w grze. 

3. We wszystkich meczach uczestnicy Turnieju są zobligowani do skompletowania składu 

korzystając wyłącznie z polskich kart. Gra innymi kartami jest niedozwolona i będzie 

skutkowała dyskwalifikacją. 

4. Pojedynki będą rozgrywane w formacie 2x 1v1, przy czym wyniki z poszczególnych 

meczów pojedynków są dodawane, aby uzyskać wynik dwumeczu. Nie obowiązuje 

zasada bramek na wyjeździe. 

5. W każdym pojedynku musi być wyłoniony zwycięzca. W przypadku remisu po 

rozegraniu dwumeczu należy rozegrać jeden dodatkowy mecz stosując zasadę złotego 

gola. 

6. Zwycięzca pojedynku uzyskuje awans do kolejnej rundy, a przegrany odpada  

z rozgrywek. 

 

§ 4 HARMONOGRAM I WYMOGI 

1. Aby móc uczestniczyć w Turnieju każdy uczestnik Turnieju musi: 

a) Posiadać polskie obywatelstwo; 



b) Posiadać ukończone 16 lat; 

c) Posiadać dostęp do konsoli PlayStation 4 wraz z aktywną subskrypcją PlayStation 

Plus 

d) Posiadać dostęp do gry FIFA 21 wydawanej przez Electronic Arts; 

e) Posiadać odpowiednie łącze internetowe, aby być w stanie grać oraz równocześnie 

strumieniować rozgrywkę na potrzeby transmisji z komentarzem. 

2. Rozgrywki Turnieju będą odbywały się w dniach 14-23.12.2020r. według 

szczegółowego harmonogramu przedstawionego przez organizatora. 

 

§ 5 ROZGRYWKA TURNIEJOWA 

1. Każdy uczestnik Turnieju ma obowiązek stawić się do pojedynku o czasie wyznaczonym 

przez administracje Turnieju i uprzednio ustalonym pomiędzy przeciwnikami. 

2. Po zakończeniu spotkania każdy uczestnik ma obowiązek jak najszybciej przekazać 

administracji Turnieju poprawny wynik meczu. W przypadku braku informacji  

o rozegranym meczu i brakiem kontaktu z administracją uczestnicy mogą przegrać 

pojedynek obustronnym walkowerem. 

3. Wszelkie próby oszustwa, w szczególności poprzez zgłaszanie niepoprawnego wyniku, 

będą surowo karane. Każdy taki przypadek będzie skutkował dyskwalifikacją 

uczestnika z Turnieju. 

4. Jeśli uczestnicy Turnieju nie są w stanie połączyć się do meczu, należy ponownie 

uruchomić konsolę i spróbować ponownie. Przed meczami należy dokonać aktualizacji 

oprogramowania konsoli, dokonać aktualizacji gry, a także upewnić się, że konsola  

w ustawieniach sieci nie pokazuje NAT 3 - co może uniemożliwić rozgrywkę. W 

przypadku dalszego braku możliwości rozegrania spotkania administracja Turnieju 

może losowo wyłonić zwycięzcę lub zdyskwalifikować obydwu uczestników. 

5. W przypadku problemów z połączeniem w trakcie meczu, które uniemożliwiają 

rozegranie spotkania, administracja może poprosić uczestników o dane dotyczące 

szybkości ich łącz. Jeśli wynik testu łącza osiągnie niższą prędkość pobierania niż 

10MB/s oraz niższa prędkość wysyłania niż 5MB/s, mecz może zostać zakończony 

walkowerem. W przypadku problemów z połączeniem należy natychmiastowo 

rozłączyć się z meczu (maksymalnie do 10. minuty meczu oraz wyłącznie przy wyniku 

0:0). Reklamacje dotyczące połączenia po zakończonym meczu nie będą uwzględniane.  



6. Każdy uczestnik Turnieju musi zachować dowód potwierdzający wynik meczu z danym 

przeciwnikiem. Takim dowodem może być zdjęcie lub video, na którym widać nazwę 

gracza rywala oraz wynik. Zdjęcie lub video można wykonać za pomocą konsoli lub za 

pomocą telefonu komórkowego. 

7. Każdy uczestnik Turnieju musi zachować nagranie spotkania – Organizator może 

poprosić o zapis w celu wykorzystania w relacji z rozgrywek. 

 

§ 6 KOMUNIKACJA 

1. Przez cały okres trwania Turnieju głównym kanałem kontaktu dla uczestników 

Turnieju, jego organizatora oraz administracji będzie dedykowana grupa na portalu 

Facebook dostępna pod adresem 

https://www.facebook.com/groups/225575525596500  

2. W przypadku komunikacji mailowej uczestnicy mogą kontaktować się z Klubem za 

pomocą adresu marketing@gornik.leczna.pl 

3. Wszelkie prawa do materiałów z rozgrywek nagranych przez uczestników, takich jak: 

zapis całego spotkania, nagrania najlepszych zagrań, bramek i innych pochodzących  

z rozgrywanego w ramach Turnieju należą wyłączenie do Klubu. W celu opublikowania 

wymienionych wyżej materiałów w szczególności w mediach społecznościowych, 

portalu Facebook, portalu YouTube, serwisach umożliwiających prowadzenie 

transmisji na żywo, czy też osobom trzecim, należy w pierwszej kolejności uzyskać 

uprzednią zgodę Organizatora Turnieju wybierając preferowaną formę kontaktu 

spośród udostępnionych i uznanych przez administrację Turnieju. 

4. Organizator Turnieju może wymagać od uczestników Turnieju, aby przekazali oni zapis 

lub transmisji spotkania, wybrane zagrania, bramki i inne materiały z rozgrywek na 

potrzeby promocji Turnieju, w tym przeprowadzenia transmisji z komentarzem. 

5. Uczestnicy Turnieju mogą transmitować swoje mecze wyłączenie za uprzednią zgodą 

Organizatora. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszy Regulamin jest 

jedynym wiążącym dokumentem, który określa zasady Turnieju oraz prawa i obowiązki 

jego uczestników. 



2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w ramach portalu gornik.leczna.pl 

3. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

4. Górnik Łęczna jako organizator Turnieju, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany niniejszego Regulaminu będą następowały  

z poszanowaniem praw nabytych uczestników Turnieju. 

5. Górnik Łęczna jako organizator Turnieju, zastrzega sobie prawo do rozstrzygania 

sporów związanych z Turniejem nie tylko w oparciu o obowiązujące przepisy 

niniejszego Regulaminu, ale także o zasady fair-play, w celu utrzymania sportowego 

ducha rywalizacji. 

 

 

/-/ 

Kierownik Działu Marketingu Górnik Łęczna SA 

Łęczna, 10.12.2020r. 


