
Pravidlá súťaže Biatlonová šestka 
 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Súťaž s názvom Biatlonová šestka (ďalej tiež „súťaž") sa koná v termíne od 04. 03. 2019 

do 17. 03. 2019 (ďalej tiež „súťažné obdobie"). 
 

1.2.  Súťaže sa môžu zúčastniť fyzická osoba (ďalej aj „tipujúci", „súťažiaci“ alebo „účastník"), 
ktorá súhlasí s týmito pravidlami v plnom rozsahu a je riadne registrovaná v prostredí internetového 
tipovania,  či  vo  vernostnom  programe  u  niektorého  z prevádzkovateľov  uvedených  v bode  7.1., 
a ktorí  majú  podľa  zákona  č.  171/2005  Z.z.  o hazardných  hrách  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov overenú totožnosť na svojom hernom účte. 
 

1.3.  Zo  súťaže  sú  vylúčené  osoby  v  pracovnom  alebo  obdobnom  vzťahu  k  niektorému 
z prevádzkovateľov,  či  k  ďalším  osobám  poverených  zabezpečením  súťaže  a  osoby,  ktoré  sú  ku 
ktorejkoľvek  z  týchto  osôb  vo  vzťahu  osobami  blízkymi.  V  prípade,  že  sa  výhercom  súťaže  stane 
osoba,  ktorá  je  vylúčená  z  účasti  v  súťaži,  výhra  nie  je  platne  získaná  a  tejto  osobe  nebude 
odovzdaná. 
 

1.4. Pravidlá  súťaže  sú  spoločné pre  tipujúcich u  všetkých prevádzkovateľov.  Toto  znenie  v 
slovenskom  jazyku  upravuje  priebeh  súťaže  pre  tipujúcich  spoločnosti  TIPSPORT  SK,  a.s.,  znenie  v 
českom  jazyku  upravuje  priebeh  súťaže  pre  tipujúcich  spoločností  Tipsport.net  a.s.  a  CHANCE  a.s. 
Pravidlá sú vždy dostupné v sídle usporiadateľa, v sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a 
na internetových stránkach www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chance.cz. V prípade pravidiel 
v  slovenskom  jazyku  pre  tipujúcich  spoločnosti  TIPSPORT  SK,  a.s.  sa  až  na  odlišný  názov  súťaže, 
použitie niektorých iných výrazov a použitie inej meny jedná o principiálne rovnaké pravidlá. 
 

1.5.  Pojmy používané v týchto záväzných pravidlách sú, pokiaľ nie je stanovené inak, zhodné 
s  pojmami  používanými  v  herných  plánoch  a  všeobecných  podmienkach  jednotlivých 
prevádzkovateľov. 

 
1.6.  Prípadný  technický  výpadok  či  technická  porucha  nespôsobuje  nárok  na  akúkoľvek 

kompenzáciu pre klienta, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak. 
 

 
 
2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRY 

 
2.1. Tipujúci sa musí do súťaže prihlásiť sám a to na základe odoslania svojich tipov do súťaže. 

Po prihlásení sa na www.tipsport.sk, www.tipsport.cz alebo www.chance.cz tipujúci vstúpi do sekcie 
súťaže a vyberie súťaž „Biatlonová šestka“, kde natipuje preteky. Tipy tipujúceho budú zaradené do 
súťaže a tipujúci sa tak stane jej účastníkom. 

 
2.2.  Tipujúci  v súťaži  tipuje  pretekárov  do  TOP  6  v presnom  poradí.  V prípade  pretekov 

biatlonových  štafiet  je  pod  pojmom  „pretekár“  myslené  štafetové  družstvo.  Za  každý  správny  tip 
získava súťažiaci jeden bod do celkového rebríčka. Správnym tipom je umiestnenie pretekára v TOP 6 
nezávisle na presnom poradí. 
 



2.3.  Výhrami  v  súťaži  sú  bodové  dotácie  Tipkonta  (Nety)  a  bodové  dotácie  konta  Golden 
Clubu  (Goldeny)  uvedené  v  bode  2.4.  týchto  pravidiel.  Prehľad  vypísaných  odmien  pre  danú  súťaž 
bude  na  internetových  stránkach  príslušného  prevádzkovateľa  zverejnený  vždy  najneskôr  do  5 
pracovných dní od skončenia pretekov. 
 

2.3.1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že výhra v súťaži je pre dané 
umiestnenie  spoločná  pre  všetkých  prevádzkovateľov,  u ktorých  sa  dá  súťaže 
zúčastniť, teda všetci účastníci súťaže bez ohľadu na to, ktorého z prevádzkovateľov 
sú klientmi, spoločne súťažia o jedinú výhru pre dané umiestnenie, pričom táto výhra 
môže byť vyplatená v Netoch alebo Goldenoch, pokiaľ nie je uvedené inak. 

 
2.3.2.  Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  nahradiť  deklarované  výhry  výhrami 
podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.  

 
2.4. Tipujúci hrajú o tieto ceny v celkovej hodnote 7 200 000 Netov: 

 
2.4.1. Tipujúci s najvyšším počtom správne tipovaných pretekárov v TOP 6 bez ohľadu 
na  poradie  si  medzi  sebou  rozdelia  200 000  Netov  v  každom  z pretekov  MS 
v biatlone (12 x 200 000 Netov), celkom teda 2 400 000 počas súťaže. V prípade, že 
žiadny z tipujúcich neuhádne 6 pretekárov zo 6 najlepších,  cenu si  rozdelia  tipujúci, 
ktorí správne uhádnu 5 zo 6 pretekárov. Na základe tohto princípu sa odmena posúva 
až na vyhodnotenie, kedy tipujúci uhádne 1 zo 6 najlepších. 

 
2.4.2. Tipujúci, ktorí správne určili všetkých pretekárov v TOP 6 v presnom poradí, si 
medzi sebou rozdelia ďalších 200 000 Netov v každom z pretekov SP v biatlone (12x 
200 000  Netov),  celkom  teda  2  400 000  Netov  počas  súťaže.  V prípade,  že 
v niektorom  z pretekov nikto  zo  súťažiacich neuhádne  všetkých  pretekárov  v TOP 6 
v presnom poradí, odmena (200 000 Netov) pre tieto preteky nevyplatí. 
 
2.4.3. Tipujúci, ktorí sa umiestnia v celkovom rebríčku medzi prvých 1 000 najlepších, 
získavajú odmenu za umiestnenie. Prehľad cien za  celkové umiestnenie sa v súťaži 
(2 400 000 Netov): 
Tipujúci s najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 200 000 Netov 
Tipujúci s 2. až 5. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 40 000 Netov 
Tipujúci so 6. až 10. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 20 000 Netov 
Tipujúci s 11. až 50. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 8 000 Netov 
Tipujúci s 51. až 100. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 4 000 Netov 
Tipujúci s 101. až 250. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 2 800 Netov 
Tipujúci s 251. až 500. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 2 000 Netov 
Tipujúci s 501. až 750. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 1 200 Netov 
Tipujúci s 751. až 1 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov: 800 Netov. 

 
2.4.4.  Pokiaľ  žiadny  z  tipujúcich  správne  neurčí  ani  jedného  pretekára  na  prvých 
šiestich  pozíciách,  výhra,  ktorá  je  pridelená  k  danému  preteku,  sa medzi  tipujúcich 
nerozdelí. 

   
 
  2.5. V prípade viacerých výhercov môže nastať situácia, že odmena pre jednotlivých výhercov 
nebude  vyjadrená  celým  číslom.  V  takejto  situácii  každý  výherca  dostane  odmenu  zaokrúhlenú  na 
jednotky smerom hore. 
 
 



3. PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

3.1. Súťaž prebehne v 12 hracích kolách, pričom jedno kolo sa rovná jednému preteku (ďalej 
aj „pretek"). 
 

3.1.1. Tipujúci bude môcť všetky preteky tipovať s časovým predstihom, od spustenia 
súťaže  na  internetových  stránkach  www.tipsport.sk  (prevádzkovateľ  TIPSPORT  SK, 
a.s. a u ostatných prevádzkovateľov podľa bodu 7.1. týchto pravidiel).  
 
3.1.2. Vyhodnotenie daného preteku bude zverejnené na internetovej stránke súťaže, 
kde tipujúci vkladal a odosielal svoje tipy do súťaže. 

 
3.2. Pre splnenie podmienky účasti v súťaži musí tipujúci:  

 
3.2.1.  Vyplniť  aspoň  jedného  biatlonového  pretekára  do  TOP  6  pre  jeden 
z ponúkaných pretekov.  

 
3.3. Svoje tipy môže tipujúci  ľubovoľne meniť do uzávierky daného preteku, ktorým je vždy 

štart daného preteku.  
 
 

4. VYHODNOTENIE 
 

4.1. Súťaž je vyhodnocovaná na základe úspešne uhádnutých pretekárov umiestnených v TOP 
6 pre každý pretek zvlášť. Súťaž je vyhodnocovaná na základe nasledujúceho kľúča: 
 
6 zo 6 v presnom poradí  ‐ tipujúci dosiahne takéto hodnotenie v prípade, že v závode správne určí 
všetkých  šesť  pretekárov  na  prvých  šiestich  pozíciách  v  presnom  poradí.  Lepší  výsledok  tipujúci  v 
tejto súťaži nemôže dosiahnuť a v tomto prípade vyhráva ceny (2 x 200 000 Netov) podľa bodu 2.4.1. 
a 2.4.2. týchto pravidiel. V prípade viacerých víťazov niektorých cien podľa bodu 2.4.1. a 2.4.2. týchto 
pravidiel sa odmena delí medzi týchto víťazov. 
 
6  zo  6  ‐  tipujúci  dosiahne  takéto  hodnotenie  v  prípade,  že  v  preteku  správne  určí  všetkých  šesť 
pretekárov na prvých šiestich pozíciách nezávisle na poradí a vyhráva  jednu z cien (200 000 Netov) 
podľa bodu 2.4. týchto pravidiel. V prípade viacerých víťazov niektorých cien podľa bodu 2.4. týchto 
pravidiel sa odmena delí medzi týchto víťazov. 
 
5 zo 6 ‐ tipujúci dosiahne takéto hodnotenie v prípade, že v preteku správne určí päť pretekárov na 
prvých  šiestich pozíciách nezávisle na poradí  a  v prípade,  že  žiadny  z ďalších  tipujúcich nedosiahol 
lepší  výsledok  v  súťaži,  vyhráva  jednu  z  cien  (200 000  Netov)  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel.  V 
prípade  viacerých  víťazov  niektorých  cien  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel  sa  odmena  delí  medzi 
týchto víťazov. 
 
4 zo 6 ‐ tipujúci dosiahne takéto hodnotenie v prípade, že v preteku správne určí štyroch pretekárov 
na prvých šiestich pozíciách nezávisle na poradí a v prípade, že žiadny z ďalších tipujúcich nedosiahol 
lepší  výsledok  v  súťaži,  vyhráva  jednu  z  cien  (200 000  Netov)  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel.  V 
prípade  viacerých  víťazov  niektorých  cien  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel  sa  odmena  delí  medzi 
týchto víťazov. 
 
3 zo 6 ‐ tipujúci dosiahne takéto hodnotenie v prípade, že v preteku správne určí troch pretekárov na 
prvých  šiestich pozíciách nezávisle na poradí  a  v prípade,  že  žiadny  z ďalších  tipujúcich nedosiahol 
lepší  výsledok  v  súťaži,  vyhráva  jednu  z  cien  (200 000  Netov)  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel.  V 



prípade  viacerých  víťazov  niektorých  cien  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel  sa  odmena  delí  medzi 
týchto víťazov. 
 
2 zo 6 ‐ tipujúci dosiahne takéto hodnotenie v prípade, že v preteku správne určí dvoch pretekárov na 
prvých  šiestich pozíciách nezávisle na poradí  a  v prípade,  že  žiadny  z ďalších  tipujúcich nedosiahol 
lepší  výsledok  v  súťaži,  vyhráva  jednu  z  cien  (200 000  Netov)  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel.  V 
prípade  viacerých  víťazov  niektorých  cien  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel  sa  odmena  delí  medzi 
týchto víťazov. 
 
1 zo 6 ‐ tipujúci dosiahne takéto hodnotenie v prípade, že v preteku správne určí jedného pretekára 
na prvých šiestich pozíciách nezávisle na poradí a v prípade, že žiadny z ďalších tipujúcich nedosiahol 
lepší  výsledok  v  súťaži,  vyhráva  jednu  z  cien  (200 000  Netov)  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel.  V 
prípade  viacerých  víťazov  niektorých  cien  podľa  bodu  2.4.  týchto  pravidiel  sa  odmena  delí  medzi 
týchto víťazov. 
 
0 zo 6 ‐ ak ani jeden z tipujúcich správne neurčí ani jedného pretekára na prvých šiestich pozíciách, 
výhra sa podľa bodu 2.4.1. a 2.4.2. týchto pravidiel nerozdelí. 
 

4.2. Za každý správny tip (správny tip = umiestnenie pretekára v TOP 6 nezávisle na presnom 
poradí)  v rámci  súťaže  sa  klientovi  pripočíta  jeden bod do  celkového  rebríčka. Na  základe  rebríčka 
budú medzi súťažiacich vyplatené ceny podľa bodu 2.4.3. týchto pravidiel.  

 
4.3. V prípade, že budú mať súťažiaci  rovnaký počet bodov,  rozhodne o cenách podľa bodu 

2.4.3. týchto pravidiel doplnkové kritérium: 
4.3.1.  Dátum  a čas  odoslania  prvých  tipov  do  súťaže  (lepšie  umiestneným  bude 
súťažiaci, ktorí odošle svoje súťažné tipy do súťaže skôr). 

 
4.4. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude vyhodnotený pretek, na ktorý sa tipovalo, 

sa  postupuje  takto:  nevyhodnotené  preteky  nie  sú  pre  účely  súťaže  zohľadnené  a  ceny  sa  medzi 
tipujúcich nerozdelia.  

 
4.5. Prípadná zmena vyhodnotenia niektorého tipu, ktorá bude vykonaná až po vyhodnotení 

kola, už nemá na vyhodnotenie súťaže. 
 
4.6.  Prípadná  zmena  vyhodnotenia  niektorého  z  pretekov  (napr.  úpravou  oficiálnych 

výsledkov), ku ktorej dôjde až po vyplatení odmien za daný pretek, už nebude mať na výplatu odmien 
vplyv.  

 
4.7.  V  prípade,  že  do  TOP  6  dobehne  pretekár/pretekárka,  ktorý  nebol  usporiadateľom 

vypísaný,  poradie pretekárov  v  cieli  sa  nemení  a najlepší  výsledok  v  rámci  vyhodnotenia  súťaže  sa 
posúva na 5 z 5 v presnom poradí. Na základe tohto princípu sa odmena posúva až na vyhodnotenie 1 
z  1  v  presnom poradí  (do  TOP  6  dobehne  päť  pretekárov/pretekárok,  ktorí  neboli  usporiadateľom 
vypísaní). 

 
4.8.  Usporiadateľ  súťaže má  právo  zmazať  tipy  akéhokoľvek  účastníka,  ak  porušia  pravidlá 

súťaže. 
 
 

5. URČENIE VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHIER 
 

5.1. Výhercami súťaže sa stanú tipujúci, ktorí dosiahnu niektorú z uvedených odmien v bode 
2.4. týchto pravidiel. 



 
5.2. Výhry podľa body 2.4.1. a 2.4.2. týchto pravidiel budú výhercom doručené dohodnutým 

spôsobom alebo pripísané na Tipkonto/konto Golden Club, a to najneskôr k 5. pracovnému dňu po 
vyhodnotení  kola. Výhry podľa bodu 2.4.3.  týchto pravidiel budú výhercom doručené dohodnutým 
spôsobom  alebo  pripísané  do  Tipkonta/Golden  Clubu,  a to  najneskôr  k 5.  pracovnému  dňu  po 
vyhodnotení celej súťaže. 
 

5.3.  1  Net  sa  rovná  1  cent  (100  Netov  =  1  €).  Nety  sú  pre  výhercu  –  fyzickú  osobu  – 
nepeňažnou výhrou. 

5.4.  Získané  nepeňažné  výhry  v  spoločnosti  TIPSPORT  SK,  a.s.  predstavujú  pre  výhercu  – 

fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci 

platnej sadzbe dane. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v 

princípe povinná odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – 

fyzickej  osoby nezahŕňa do  vymeriavacieho  základu  na  výpočet  odvodov na  sociálne poistenie. Od 

dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za  jednu výhru. O výške výhry bude spoločnosť 

TIPSPORT SK, a.s. výhercu informovať v zmysle platného zákona.  

  

5.5.  V  prípade  odmien  presahujúcich  hodnotu  350  €  budú  výhry  pripísané  až  po  doručení 

klientom  vlastnoručne  podpísaného  jedného  vyhotovenia  preberacieho  protokolu  na  centrálu 

spoločnosti TIPSPORT SK, a. s., ktorý je zároveň oznámením o výške výhry podľa platného zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov slúži ako doklad o odovzdaní výhry. V prípade, že vyhrávajúci Tipujúci 

preukázateľným  spôsobom  odmietne  prevzatie  výhry  alebo  nebude  súhlasiť  s  podpísaním 

preberacieho  protokolu  a  tým  pádom  s  povinnosťami  pre  neho  vyplývajúcimi,  výhra  prepadá  v 

prospech usporiadateľa.  

 
5.6. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o 

výhre alebo za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry samotnej z dôvodov spočívajúcich 
na  strane  súťažiaceho  alebo  poskytovateľa  služieb  elektronických  komunikácií,  poskytovateľa 
poštových služieb alebo iného doručovateľa alebo prepravcu. 
 

5.7.  Súťažiaci  súhlasí  s  pravidlami  a  podmienkami  súťaže  už  pri  prihlásení.  Usporiadateľ 
nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. 
 

5.8.  Nebezpečenstvo  škody  na  výhre  prechádza  na  výhercu  okamihom  odovzdania  výhry 
výhercovi. Tipujúci si nemôže nárokovať inú výhru ako určenú usporiadateľom súťaže. 
 

5.9.  V  prípade  reklamácie  výhry  z  dôvodu  jej  poškodenia  či  nefunkčnosti  je  výhercovi 
odporúčané obrátiť sa na usporiadateľa súťaže. Následne bude spoločne riešené reklamačné konanie 
s dodávateľom výhry. 
 

5.10. Výhry nie  je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať  iné plnenie. Výhry 
nie je možné vymáhať súdnou cestou. 
 

5.11 Tipujúci  si  nemôže nárokovať  inú  výhru ako  takú,  ktorú určil  usporiadateľ  komunitnej 
súťaže. 
 

5.12. Výherná listina všetkých cien bude k dispozícii na súťažnej stránke počas určenej doby. 
 

 
6. OSOBNÉ ÚDAJE 



 
6.1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov. 
 
 
7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY 

 
7.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Tipsport.net a.s., so sídlom Politických vězňů 156, 

266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v týchto pravidlách len „usporiadateľ“), ktorá na organizovaní 
Duelu spolupracuje so spoločnosťami TIPSPORT a.s., TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. V prípade, že sa 
tejto súťaže zúčastňuje tipujúci registrovaný v spoločnosti Tipsport.net a.s. či TIPSPORT a.s., sú tieto 
spoločnosti považované za jedného prevádzkovateľa.  
 
7.2.  Akékoľvek  reklamácie  vyplývajúce  z  účasti  v  súťaži  a jej  priebehu  môže  tipujúci  podávať  len 
spoločne  s  predložením  príslušných  dokladov  prostredníctvom  zaslania  e‐mailu  na  adresu 
podpora@tipsport.sk, podpora@tipsport.cz alebo info@chance.cz. 
 

7.2.1.  Reklamácia  priebehu  alebo  vyhodnotenia  pretekov  musí  byť  uplatnená 
bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od jeho ukončenia. Na neskoršie reklamácie 
nebude braný zreteľ. 

 
7.2.2.  Všetky  reklamácie  budú  vybavované  v  čo  najkratšej  lehote  podľa  poradia,  v 
akom boli doručené s prihliadnutím na ich náročnosť. 

 
7.3.  Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  zmeniť  pravidlá  alebo  podmienky  súťaže 

vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa 
uverejnenia  na  webe  www.tipsport.sk,  www.tipsport.cz  alebo  www.chance.cz.  Súťažiaci  (účastník 
súťaže) svojím zapojením do súťaže vyjadruje súhlas s  jej pravidlami a výslovne potvrdzuje,  že si  je 
vedomý  možnosti  okamžitého  zrušenia  súťaže  usporiadateľom  a  skutočnosti,  že  v  takom  prípade 
končí jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ je oprávnený pravidlá súťaže zmeniť či 
ju bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej pravidlá budú odporovať príslušným právnym 
predpisom,  bude  úradne  zakázaná  či  prevádzkovateľ  bude  vyzvaný  či  mu  bude  inak  odporučené 
dozornými  orgánmi  (najmä  Ministerstvom  financií  SR)  v  závislosti  na  ich  interpretácii  príslušných 
právnych  predpisov  dopadajúcich  na  prevádzkovanie  súťaže,  aby  súťaž  ukončil  a  ďalej  ju 
neprevádzkoval.  Za  výzvu  alebo  odporúčania  k  ukončeniu  súťaže  dozorný  orgán  sa  považuje  aj 
situácia,  kedy  bude  vo  veci  súťaže  začaté  akékoľvek  správne  či  súdne  konanie  či  bude  zverejnené 
úradné  stanovisko,  analýza  alebo  odporúčania,  ktoré  bude  vo  všeobecnej  rovine  pravidlá  súťaže 
považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi. 
 

7.4.  Ak  bude mať  Usporiadateľ  či  iný  prevádzkovateľ  oprávnené  podozrenie  na  podvodné, 
nepoctivé  alebo  nekalé  konanie  účastníka  súťaže  či  inej  osoby,  alebo  ak  k  takému  konaniu  dôjde, 
bude  účastník  zo  súťaže  vylúčený;  to  platí  rovnako  aj  v  prípade,  že  účastník  porušil  tieto  pravidlá, 
Herný  plán  alebo  Všeobecné  podmienky  jednotlivých  prevádzkovateľov,  či  iný  všeobecne  záväzný 
právny predpis  týkajúci sa tipovania u Usporiadateľa a ostatných prevádzkovateľov. Herný plán pre 
prevádzkovanie internetových kurzových stávok a Všeobecné podmienky pre elektronické tipovanie 
u Usporiadateľa majú v prípade potreby výkladu týchto pravidiel súťaže subsidiárny charakter, pokiaľ 
ich príslušné ustanovenia dopadajú na princípy a postupy súťaže. 
 

7.5.  Výsledky  súťaže  sú  konečné,  bez  možnosti  odvolania.  V  prípade  pochybností  nad 
výkladom  týchto  pravidiel  súťaže  či  iných  sporoch  vždy  platí  výklad  Usporiadateľa  a  konečné 
rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy na ňom. 
 



7.6. Princíp a pravidlá súťaže sú chránené podľa príslušných právnych predpisov a nemožno 
ich použiť či z nich vychádzať bez preukázateľného súhlasu Usporiadateľa. 
 

7.7. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi účastníkom súťaže a Usporiadateľom riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. 
 
Platí od 4. 3. 2019 
 
Tipsport.net a.s. za účasti CHANCE a.s., TIPSPORT a.s. a TIPSPORT SK, a.s. 


