
Co je Tipovačka?    

Tipovačka je soutěž, ve které soutěžící může zdarma tipovat na každý hrací den přesné výsledky 

pořadatelem vybraných zápasů.    

Jak se Tipovačky zúčastním?    

Stačí být registrovaným účastníkem internetového sázení na www.tipsport.cz, www.chance.cz nebo 

www.tipsport.sk. Do soutěže se nemusíte přihlašovat.    

    

Mám účet v tzv. „dočasném kontu“, mohu hrát Tipovačku?    

Soutěže se nemohou zúčastnit sázející, kteří jsou registrováni k internetovému sázení pouze v režimu 

„dočasného konta“. Aktivujte si „trvalé konto“ a získáte možnost se účastnit soutěže.   

Aktivoval jsem si „trvalé konto“, ale stále nemůžu tipovat na vybrané zápasy?   

Do soutěže můžete tipovat maximálně hodinu po aktivaci „trvalého konta“.    

   

Kdo získá bank v hracím kole?    

Bank bude připsaný soutěžícímu, který v daném hracím kole získá nejvyšší počet bodů. V případě, že 

za dané hrací kolo získá nejvyšší počet bodů více soutěžících, bank si rozdělí rovným dílem.     

    

Musím splnit nějaký limit vkladů?     

Nemusíte, účast v Tipovačce je zcela zdarma.     

    

Musím tipovat ve všech kolech?    

Nemusíte, ale čím více kol natipujete, tím vyšší šanci na výhru máte.    

    

Mohu natipovat na více kol dopředu?     

Ano,  můžete natipovat na všechna otevřená hrací kola dopředu.     

    

Kde uvidím své minulé tipy v Tipovačce a počet bodů, které jsem získal?    

Na stránce soutěže je k dispozici tabulka s výsledky minulých kol a tabulka s průběžným pořadím 

všech soutěžících.    

    

Kdy se dozvím, kolik bodů jsem získal za konkrétní zápas?    
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Dozvíte se to na stránce soutěže maximálně do jedné hodiny od vyhodnocení zápasu.    

    

Lze hrát Tipovačku i na pobočkách?    

V současné době lze hrát soutěž výhradně na webu.    

    

Můj tipovaný zápas byl odložen.    

V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude vyhodnocen zápas, který byl tipován v uplynulém kole, do 

času vyhodnocení tohoto kola (to je typicky v 7:00 hodin následujícího dne po uplynutí kola), je 

postupováno takto: nevyhodnocené zápasy nejsou pro účel soutěže bodovány. Případná změna 

vyhodnocení zápasu, která bude provedena až po vyhodnocení kola, již nemá vliv na bodování.    

    

    


