Futbalová desiatka – najčastejšie otázky
Čo je futbalová desiatka?
Futbalová desiatka (ďalej tiež “desiatka“) je súťaž v tipovaní výsledkov futbalových zápasov (1;0;2).
Tipujúci bude v prvej desiatke tipovať výsledky vybraných desiatich zápasov z českej a slovenskej
futbalovej ligy (“Česko‐Slovenská desiatka“). V druhej desiatke bude tipovať výsledky vybraných
desiatich zápasov z najlepších európskych futbalových líg (“Zahraničná desiatka“).

Aké je bodovanie v súťaži?
Za každý správny tip (1 = výhra domáceho tímu; 0 = remíza; 2 = výhra hosťujúceho tímu) získava
súťažiaci jeden bod. Do celkového rebríčka tak v priebehu súťaže môže nazbierať maximálne 100
bodov, pretože sa celkovo bude hrať 5 kôl a v každom z nich dve desiatky (“Česko‐Slovenská desiatka
a “Zahraničná desiatka“).

Aké sú ceny v súťaži?
1) Každý správny tip sa počíta do celkového rebríčka. Prehľad cien za celkové umiestnenie nájdete
v pravidlách súťaže.
2) V každom kole tiež 40 000 Netmi odmeníme tipujúceho s najväčším počtom bodov za dané kolo.
V ňom je možné získať maximálne 20 bodov, v prípade viacerých výhercov sa medzi nich výhra
rozdelí.
3) Za kompletne uhádnutú desiatku (všetkých desať zápasov v rámci jednej desiatky) získa klient
aktuálnu odmenu, ktorá je na danú desiatku vypísaná. V prvom kole je vypísaná odmena 40 000
Netov na “Česko‐Slovenskú desiatku“ a 40 000 Netov na “Zahraničnú desiatku“. V prípade, že “Česko‐
Slovenskú desiatku“ žiadny z tipujúcich neuhádne, v budúcom kole sa odmena navýši o ďalších
40 000 Netov. Pokiaľ ju naopak niektorý tipujúci uhádne, získava vypísanú odmenu na danú desiatku
a v ďalšom kole sa hrá opäť o 40 000 Netov. Táto logika platí rovnako aj pre “Zahraničnú desiatku“.
Pokiaľ celú desiatku trafí viac súťažiacich v jednom kole, výhra za túto danú desiatku sa medzi nich
rozdelí.

Ako sa do Futbalovej desiatky prihlásim?
Stačí byť zaregistrovaným účastníkom internetového tipovanie na
www.tipsport.cz/www.chance.cz/www.tipsport.sk a zároveň mať vyplnené všetky zákonom
vyžadované osobné údaje a overenú totožnosť na hernom účte.

Kde nájdem Futbalovú desiatku?
Prihlásite sa do svojho herného účtu a v sekcii súťaže zvolíte možnosť „Futbalová desiatka“. Potom už
môžete tipovať. V prípade, že nemáte vyplnené osobné údaje a overenú totožnosť, nebudete môcť
tipovať, pokiaľ nesplníte všetky ďalej uvedené podmienky. Teda všetky zákonom vyžadované osobné
údaje a overená totožnosť prostredníctvom dvoch dokladov.

Musím splniť nejaký limit vkladov alebo natipovať ľubovoľný tiket?
Nie, v tejto súťaži nie je potreba spĺňať žiadne limity.

Musím tipovať všetkých desať zápasov v rámci jednej desiatky?
Musíte! Pokiaľ nevyplníte tipy vo všetkých desiatich zápasoch, vaše tipy nepôjdu odoslať.

Do kedy môžem tipovať v súťaži „Futbalová desiatka“?
Tipovať je možné vždy do uzávierky danej desiatky. Uzávierkou danej desiatky je začiatok zápasu,
ktorý sa v rámci desiatky hrá ako prvý.

Môžem svoje tipy meniť, aj keď som ich už odoslal?
Áno. Upravovať tipy môžete až do uzávierky danej desiatky.

Kde uvidím svoje tipy a počet Netov, ktoré som vyhral?
Na stránke súťaže. Na stránku „Futbalová desiatka“ sa dostanete cez sekciu súťaže, keď zvolíte
možnosť „Futbalová desiatka“.

Môžem hrať Futbalovú desiatku aj na pobočkách Tipsportu?
V súčasnej dobe je súťaž dostupná výhradne na webe.

Niektoré zápasy v rámci Futbalovej desiatky boli odložené alebo zrušené. Ako ich budete hodnotiť?
V prípade, že sa niektorý z vybraných zápasov z akýchkoľvek dôvodov neuskutoční, nebude do súťaže
započítaný. Za kompletne trafenú desiatku sa budú považovať správne tipy na všetky zostávajúce
zápasy. Neskoršia zmena oficiálnych výsledkov v prípade, že už bolo uskutočnené vyhodnotenie
súťaže „Futbalová desiatka“, nebude mať na výsledok súťaže žiadny vplyv.

Kedy mi pripíšete odmenu v prípade, že vyhrám?
Do piatich pracovných dní od skončenia celého kola.

Budem si môcť prezrieť víťazné tipy ostatných súťažiacich?
Áno. Stačí kliknúť na konkrétne užívateľské meno vo vyhodnotení súťaže.

