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Regulamin turnieju Śląsk Wrocław e-Cup 2019
1. Informacje podstawowe
1.1. Nazwa – Śląsk Wrocław e-Cup 2019
1.2. Data i miejsce – turniej rozpocznie się 2 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w budynku
klubowym przy ul. Oporowskiej 62 we Wrocławiu.
1.3. Organizatorem imprezy jest WKS Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Oporowskiej 62, 53-434, Wrocław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000070008, NIP: 894-23-23-724.
1.4. Współorganizatorem imprezy jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Wrocławskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 15, 50-383,
Wrocław.
1.5. Limit miejsc w turnieju – 32.
1.6. Platforma – rozgrywki prowadzone będą na platformie PS4; w trybie zwykłym, bez
możliwości wybierania Światowej i Klasycznej XI oraz reprezentacji kobiet.
1.7. Udział w turnieju jest całkowicie darmowy.
1.8. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, który potwierdziły swoją gotowość
poprzez wysłanie maila rejestracyjnego na ecup@slaskwroclaw.pl do 27 maja 2019 r., z
informacjami dotyczącymi zapisu – uczestnik musi podać imię, nazwisko, rok urodzenia,
pseudonim (jeśli takowy posiada) oraz klub, którym będzie grać przez cały czas trwania
imprezy. Jeśli gracze będą mieli poniżej 16. lat, w zgłoszeniu koniecznie muszą zamieścić
skan zgody podpisanej przez rodzica.
1.9. O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność poprawnie wypełnionych,
przesłanych i zaakceptowanych przez organizatora zgłoszeń.
1.10. Podczas turnieju spóźnienia nie są akceptowane. Po wyczytaniu swojego pseudonimu
przez organizatora, zawodnicy mają 5 minut na podłączenie się oraz ustawienie
optymalnych ustawień.
1.11. Osoby poniżej 16. roku życia muszą wypełnić wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami
prawnymi zgodę na udział w naszym turnieju.
1.12. Turniej nie jest powiązany z EA Sports FIFA 19 Global Series ani sponsorowany przez
Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawców.

2. Nagrody
2.1. Poniżej przedstawiamy podział nagród:




Zwycięzca otrzyma karnet na mecze Śląska Wrocław w sezonie 2019/20 oraz
możliwość reprezentowania klubu podczas turnieju Ekstraklasa Cup – jednej z
największych imprez e-sportowych w Polsce.
Nagrodzeni zostaną również zawodnicy, którzy uplasują się na 2. i 3. miejscu.
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2.2. Każdy z uczestników otrzyma drobny upominek od organizatora w ramach podziękowania
za udział w imprezie.

3. Harmonogram oraz struktura rozgrywek
3.1. Harmonogram rozgrywek:
12:15-13:35 – mecze 1/16 finału
13:45-14:25 – mecze 1/8 finału
14:30-14:50 – mecze ćwierćfinałowe
15:00-15:20 – mecze półfinałowe
15:30-15:50 – mecz o 3. miejsce
16:00-16:20 – mecz o 1. miejsce
3.2. Jeśli po upływie regulaminowego czasu gry wynik będzie remisowy, rozpoczynamy
dogrywkę, a następnie rzuty karne.
3.3. Wszystkie mecze w turnieju rozgrywane będą w systemie pojedynczej eliminacji BO1.

4. Ustawienia gry
4.1. Długość połowy: 5 minut.
4.2. Poziom trudności: Klasa światowa.
4.3. Poziom trudności bramkarza: Klasa światowa.
4.4. Szybkość gry: Normalna.
4.5. Włączona obrona taktyczna.
4.6. Składy: Offline.
4.7. Liczba zmian: 3.
4.8. Pogoda, stadion oraz sterowanie: Dowolne.
4.9. Kamera: Telewizyjna 3 – istnieje możliwość zmiany, ale tylko za zgodą obu uczestników.

5. Zakazane zagrania
5.1. Używanie starego systemu obrony.

6. Dodatkowe informacje
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z turnieju jeśli będzie: arogancki
i niekulturalny; próbował oszukiwać oraz nie okazywać szacunku dla organizatora oraz
swoich rywali; pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
6.3. Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w
działaniach promujących przyszłe imprezy e-sportowe organizowane przez WKS Śląsk
Wrocław S.A.
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