
Malta Esport Masters 2018  
REGULAMIN FIFA 18

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Czas trwania turnieju: 18.02.2018 w godzinach 14:00-20.00; 
2. Miejsce turnieju: Galeria Malta, Poznań;
3. Do uczestnictwa w turnieju upoważnione są gracze powyżej 16 roku życia;
4. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania zgody rodzica bądź 

opiekuna prawnego na udział w turnieju; 
5. Zapisów do turnieju będzie można dokonać w “Strefie Chillu” podczas trwania 

imprezy Malta Esport Masters 2018 w dniach 17.02 w godzinach 11.00-20.00 
oraz 18.02 w godzinach 11.00-13.30;

6. W turnieju udział wziąć może maksymalnie 96 zawodników;
7. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń;
8. System rozgrywek:

a. System brazylijski (podwójna eliminacja); 
b. O zwycięstwie w ½ finału oraz finale zadecyduje mecz Bo3;

9. Pula Nagród:
a. 1. Miejsce 1.000 zł netto;
b. 2. Miejsce gadżety od sponsora;
c. 3. Miejsce gadżety od sponsora.

10.Za przekazanie nagród odpowiedzialny jest administrator rozgrywek Good 
Game League.

11. Zabrania się:
a. niesportowego zachowania
b. używania wulgaryzmów w nickach graczy;
c. korzystania z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich lub programów typu 

'cheat' 'hack' itp, 

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Miejscem rozgrywania rozgrywek jest Galeria Malta;
2. Administratorem i organizatorem rozgrywek jest Good Game League;
3. Udział drużyny w  turnieju, jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższych postanowień regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawodników zgłoszonej drużyny w celach 
administracyjnych;

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w jego dowolnym 
punkcie;

5. O wszelkich zmianach związanych z regulaminem rozgrywek 
kwalifikacyjnych, koordynator będzie informował zainteresowane drużyny;



6. Wszelkie prawa do materiałów związanych z turniejem oraz samych 
kwalifikacji należą do organizatora;

7. Streamowanie meczów turnieju może się odbywać tylko i wyłącznie za 
wcześniejszym powiadomieniem organizatora oraz wydania przez niego 
zgody;

8. Wszelkie nieścisłości oraz kwestie, które nie zostały zawarte w regulaminie, 
będą rozwiązywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z 
koordynatorem rozgrywek lub organizatorem;

9. W toku przeprowadzania rozgrywek kwalifikacyjnych, organizator jest 
zobligowany do przedstawienia regulaminu rozgrywek właściwych;

10.Akceptacja niniejszego regulaminu oraz wzięcie udziału w rozgrywkach, jest 
równoznaczne z przekazaniem organizatorom praw do wizerunku 
uczestników, do celów promocyjnych wydarzenia; 

11. Regulamin został zredagowany przez administratora rozgrywek, firmę Good 
Game League.

12.Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w formie pisemnej na 
adres: info@ggleague.pl.

 


