
Regulamin Turniejów FIFA2023
w ramach III edycji BluGameShow

Przewidywany czas turniejów:
● Turniej Kwalifikacyjny: od 25 stycznia 2023 r. do 25 marca 2023 r. ;
● Turniej Faza Grupowa: od 4 kwietnia 2023 r. do 13 maja 2023 r. ;
● Turniej Finałowy: od 26 maja 2023 r. do 27 maja 2023 r. ;

SPIS TREŚCI:

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
II UCZESTNICY
III SYSTEM ROZGRYWEK
IV PRZEBIEG GRY
V USTAWIENIA GRY
VI REGULACJE KOŃCOWE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem turnieju jest BluStreamTV sp. z o.o. zwany dalej – Organizatorem.
2. Turnieje zostaną przeprowadzone w dniach od 25 stycznia 2023 r. do 27 maja
2023 r.
3. Każdy Turniej jest osobnym wydarzeniem. Turniej Kwalifikacyjny oraz Turniej
Fazy Grupowej przeprowadzany będzie w formie online. Wielki finał natomiast w
formie LAN.
3. Zgłoszenie gracza następuje poprzez kontakt mailowy: e-sport@blustreamtv.pl
4. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu -
Załącznik nr 3.
4. Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 32 osób ; o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń.
5. Rejestracja graczy trwa od 05.12.2022 r. do 15.01.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
6. Gra odbywać się będzie na konsolach Play Station 5 (PS5).
7. Zgłoszenie gracza podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej. Opłata za udział
w Turnieju kwalifikacyjnym wynosi: 200,00 zł netto za gracza.
8. W przypadku kwalifikacji do Turnieju Fazy Grupowej, nie ma opłaty rejestracyjnej.
9. W przypadku kwalifikacji do Wielkiego Finału, nie ma opłaty rejestracyjnej.
10. Opłata rejestracyjna jest powiększona o należny podatek VAT (23%), płatna w
terminie 7 dni od otrzymania faktury.
11. Niestandardowe terminy płatności faktur należy zgłaszać na etapie rejestracji.
12. W tytule przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność.



13. Opłata rejestracyjna pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega
zwrotowi.
14. Opłatę rejestracyjną należy uiścić nie później, niż przed upływem 14 stycznia
2023 roku.
15. O poprawnej weryfikacji opłaty będzie decydować data jej zaksięgowania.
16. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia graczy do Turnieju w
przypadku niedokonania opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym przez Organizatora
terminie.

II UCZESTNICY

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego kontrolera, na którym
będzie grał na turnieju LAN.

III SYSTEM ROZGRYWEK

1. Losowanie graczy do poszczególnych grup w Turnieju Kwalifikacyjnym odbędzie
się w 100% randomowy sposób za pomocą loterii. W ten sposób zostanie
wyłonionych 8 grup po 4 zespoły.

2. Każdy z graczy zakwalifikowany do Turnieju Fazy Grupowej zostanie przydzielony
do poszczególnych grup Turnieju w 100% randomowy sposób za pomocą loterii. W
ten sposób zostanie wyłonione 4 grupy po 4 graczy.

3. Każdy z graczy zakwalifikowany do Wielkiego Finału zostanie przydzielona do
odpowiedniego przeciwnika na podstawie wyniku uzyskanego w grupie.
Przykładowo gracz, która będzie na 1szym miejscu w grupie A, zmierzy się z
graczem, która uzyskała 2gie miejsce w grupie B. Gracz który uzyskała 2gie miejsce
w grupie A, zmierzy się z graczem która zajął 1sze miejsce w grupie B. W ten
sposób zostanie wyłonionych 4 pojedynków.

4. Pierwszy Turniej Kwalifikacyjny składa się z Meczów każdy z każdym w formie
online, w dniach od 25 stycznia 2023 r. do 25 marca 2023 r. . Każdy  gracz w grupie
zagra po 3 pojedynki na mapie wyłonionej na zasadzie banowania niechcianych
map. Dwóch pierwszych graczy w grupie otrzymują kwalifikację do Turnieju
Kwalifikacyjnego.

5. Drugi Turniej Fazy Grupowej składa się z Meczów każdy z każdym w formie online,
w dniach od 25 marca 2023 r. do 13 maja 2023 r. . Każdy z graczy w grupie zagra po
6 pojedynków na mapie wyłonionej na zasadzie banowania niechcianych map.
Każdy z graczy stoczy baraże dwa razy. Dwóch pierwszych graczy w grupie otrzyma
kwalifikację do Wielkiego Finału.

6. Wielki Finał odbywać się będzie w formie LAN. Odbędzie się on formie Turnieju
Szwajcarskiego. Wyłonione baraże na zasadzie wyników Turnieju Fazy Grupowej,
wyłonią ćwierćfinalistów. Mecze będą rozegrane w formule BO3 . Mecze odbędą się
26 maja 2023 r. . Ćwierćfinaliści rozegrają ze sobą Mecze w formule BO5 - 27 maja
2023 r. Następnie zostanie rozegrany mecz o 3 i 4 miejsce w formule BO3 dla
przegranych gracz w ćwierćfinale. Finaliści rozegrają ze sobą mecz w formule BO5.

IV PRZEBIEG GRY



1. Przed rozpoczęciem każdego meczu przy stanowisku znajdują się tylko osoby,
które w danym momencie rozgrywają swój mecz oraz osoba z obsługi turnieju
nadzorująca rozgrywkę . Organizator wzywa graczy do zajęcia miejsca przy
wskazanym stanowisku. (LAN)
2. Każdy gracz ma minutę (15 minut) od momentu wezwania, aby stawić się na
stanowisku i przygotować do gry. (LAN)
3. W przypadku nie stawienia się zgodnie z powyższymi regułami gracz zostanie
zdyskwalifikowany, a mecz zostanie oddany walkowerem (LAN).
4. Rozpoczętej gry nie wolno przerywać bez uzasadnionej przyczyny. Celowe
przerwanie gry skutkuje dyskwalifikacją.
5. Jeśli gra zostanie przerwana z przyczyn niezależnych od uczestników, takich jak
awaria sprzętu lub przerwa w dopływie zasilania, mecz zostanie rozegrany od
nowa.
6. Godzinę i dzień rozgrywania meczów ustala Administrator Turnieju, w oparciu o
terminarz spotkań dla danego Turnieju w konsultacji z zawodnikami.
7. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania, nie zostanie ono
zakończone z powodu niemożności porozumienia się obu graczy lub braku
kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony, oddany walkowerem przez obu
graczy.
8.Każdy gracz ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez Administratora
Turnieju terminach. Informacje godzinowe będą dostępne razem z terminarzem
meczowym.
9.Każdy mecz poszczególnych Turniejów emitowany będzie na platformie:
www.ppv.blustreamtv.pl , w serwisie YouTube i Twitch.
10.Godziny rozegrania poszczególnych meczów mogą się zmienić wyłącznie za
zgodą gracz w nim uczestniczących.
11.Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez Organizatora,
Administratora Turnieju lub osobę przez niego wyznaczoną wyłącznie w
wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez graczy lub Organizatora i
Administratora Turnieju.
12. Rozgrywki będą realizowane w trybie FUT.

V USTAWIENIA GRY
• Długość połowy: 10 minut
• Poziom trudności: Klasa światowa
• Szybkość gry: Normalna
• Kontuzje: Wł
• Spalone: Wł.
• Kartki: Wł.
• Zagrania ręką: Wł.
• Liczba zmian: 3
• Sterowanie: Dowolne
• Stadion: Dowolny
• Pogoda: Dowolna
• Pora dnia: Dzień/Noc
• Piłka: domyślna
• Kamera: Telewizyjna 3



VI REGULACJE KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń
organizatora.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z zasadami Fair Play. Za
niedopuszczalne uznaje się wulgaryzmy, nieprzyzwoite gesty, akty agresji oraz
wandalizmu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników
postępujących niezgodnie z powyższymi zasadami.
5. Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w
regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na
stronie wydarzenia lub podana w dniu turnieju.

VI NAGRODY

1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Turnieju Kwalifikacyjnego otrzyma
darmową wejściówkę na Blu Game Show III .

2. Gracz, który zajął 1sze lub 2gie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym w poszczególnej
grupie otrzyma zaproszenie do Turnieju Fazy Grupowej.

3. Gracz, który zajął 1sze lub 2gie miejsce w turnieju fazy grupowej w poszczególnej
grupie otrzyma zaproszenie do Wielkiego Finału.

4. Gracz, który zajął 1sze miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 20 000,00 zł
nagrody.

5. Gracz, który zajął 2gie miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 15 000,00 zł
nagrody.

6. Gracz, który zajął 3cie miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 10 000,00 zł
nagrody.

7. Gracz, który zajął 4te miejsce podczas Wielkiego Finału otrzyma 5 000,00 zł
nagrody.

8. Każda gracza biorąca udział w Wielkim Finale otrzyma nagrody rzeczowe.
9. Pula nagród może zostać zwiększona o dowolną kwotę przez organizatora.


