Liga Typera
„głogówecka liga futsalu 2014/2015”

ZASADY I REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1. Na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.prudnicka.pl został uruchomiony mechanizm
umożliwiający typowanie rezultatów poszczególnych spotkań ligi halowej piłki nożnej w Głogówku (futsal).
Mechanizm ten wprowadza zabawę polegającą na trafnym przewidywaniu końcowych rezultatów
poszczególnych zawodów sportowych. W lidze typera nie gra się na pieniądze, nie wygrywa się pieniędzy, nie
ma tutaj elementów kojarzonych z hazardem. Bawimy się z miłości do piłki, by jeszcze bardziej uatrakcyjnić
rozgrywki. Na najlepszego typera czeka nagroda, która opisana została w dalszej części regulaminu.
2. Dostęp do ligi typera jest bezpłatny oraz oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu. Osoby
nieakceptujące regulaminu, nie mogą korzystać ze strony i typować wyników.
3. Organizatorem zabawy w typowanie wyników jest redakcja serwisu Prudnicka.pl.

Zasady zabawy
1. W lidze typera może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 14 lat i zarejestrowała się w serwisie
Prudnicka.pl. Mając na myśli „zarejestrowała się”, mówimy o poprawnym założeniu konta użytkownika.
2. Aby założyć konto należy wejść na stronę: http://prudnicka.pl/portal-rejestracja.html i przeprowadzić proces
rejestracji.
3. Aby zalogować się do serwisu należy wejść na stronę: http://prudnicka.pl/portal-logowanie.html
4. W czasie rejestracji konieczne jest podanie poprawnego adresu email. Za pomocą poczty email redakcja
kontaktuje się z uczestnikami zabawy. Podanie złego adresu email dyskwalifikuje gracza, powoduje utratę
szansy na wygraną, ponieważ gracz nie otrzyma informacji o odbiorze nagrody.
5. Każda osoba może posiadać jedno aktywne konto w lidze typera. Jeśli redakcja wykryje, że jedna osoba typuje
wyniki pod kilkoma loginami, to zostanie zdyskwalifikowana.
6. Liga typera dostępna jest pod adresem: http://prudnicka.pl/portal-ligatypera.html . Niektóre opcje mogą być
dostępne tylko dla osób zarejestrowanych. Aby zapisać się do ligi typera (wziąć udział w zabawie) należy:
a. Zalogować się
b. Przejść do strony: http://prudnicka.pl/portal-ligatypera-typuj.html
c.

Potwierdzić znajomość regulaminu zapisując się do udziału w zabawie. Od tego momentu wszystkie
opcje ligi typera są dostępne.

Zasady typowania
1. Co najmniej raz w tygodniu uczestnicy zabawy typują wyniki wszystkich spotkań danej kolejki. Za trafione typy
otrzymują punkty.
2. W okresie typowania, przed kolejką, gracz może dowolnie zmieniać swoje typy. Z chwilą startu danej kolejki
typowanie jest zablokowane. Wysłanie formularza z typami meczów po starcie kolejki jest niemożliwe,
powoduje odrzucenie typów.
3. Punktacja liczona jest od pierwszej kolejki typowania! (nowość)
4. Zabawa kończy się po ostatniej kolejce rozgrywek.
5. Nie trzeba typować każdej kolejki. Użytkownik zbiera punkty tylko za te kolejki i mecze, które typował. Jeśli
użytkownik wpisze typy tylko kilku spotkań z danej kolejki i zapisze je, to system dla pozostałych spotkań z tej
kolejki przypisuje wynik 0:0.
6. Za prawidłowe wytypowanie zwycięzcy (wygrana gospodarza lub gościa) lub wytypowanie remisu, gracz
otrzymuje 1 punkt. Użytkownik może nie trafić dokładnego wyniku: przykładowo wytypował remis 2:2, a było
3:3, lub wytypował wygranie gospodarzy 3:0, a było 1:0 - ważne jest wskazanie wygrywającej drużyny lub
remisu.
7. Za idealne wytypowanie wyniku, np. typowanie w meczu 3:2 i faktycznie wygrał gospodarz 3:2, gracz
otrzymuje dodatkowe 3 punkty za każdy idealnie wytypowany wynik.
8. Mistrzem ligi zostaje ta osoba, która po ostatniej kolejce zgromadzi największą liczbę punktów. Jeśli dwie lub
więcej osób będą miały tyle samo punktów, to o ostatecznej kolejności decyduje najpierw większa liczba
wytypowanych meczów (punktów za trafienie wygranego gospodarza, gościa lub remisu), a potem większa
liczba idealnych trafień. Jeśli te wskaźniki są remisowe, o kolejności miejsca decyduje losowanie.

Nagroda
Osoba, która zajmie I-miejsce wygrywa zabawę i zdobywa nagrody. A są to:
1. Pamiątkowy puchar
2. Markowa koszulka piłkarska Adidas w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze z zaproponowanej przez redakcję
serwisu Prudnicka.pl serii piłkarskiej.
3. Książka o historii piłkarskiego klubu Racławia (nie do zdobycia na rynku). Książka trafiła obecnie do składu
drukarskiego. Jeśli z jakiegoś powodu do końca ligi typera książka nie trafi do druku, to nagrodą będzie inna
książka sportowa.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych regulaminem decydujące zdanie ma redakcja serwisu Prudnicka.pl

