REGULAMIN - LIGA TYPERÓW
LIMANOWSKA HALOWA LIGA FUTSALU 2019/2020
Konkurs ten polega na typowaniu wyników poszczególnych spotkań naszej Limanowskiej Ligi
Futsalu w ciągu całego sezonu.
Swoje typy wpisujemy do odpowiedniego kuponu (znajduje się na stronie głównej oficjalnej witryny
rozgrywek Ligi Futsalu). Należy w kuponie podać też swoje imię i nazwisko (wyłącznie do użytku
organizatora) oraz NICK (swoje hasło imienne). Jeżeli brak będzie tych danych kupon nie bierze
udziału w danej kolejce!
Wypełniony oryginalny kupon przesyłamy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na
adres - e-mail: futsalima@op.pl
Typowanie i punktacja:
W każdej kolejce typujemy dokładny wyniki do przerwy i wynik końcowy każdego meczu W
przypadku celnego trafienia dokładnego wyniku końcowego otrzymuje się dodatkowo 10 pkt.
Za każde trafienie zwycięzcy meczu otrzymujemy 2 pkt. Przy trafieniu remisu jako wyniku
końcowego typujący otrzyma 5pkt.
Typujący , którzy w danej rundzie zdobędą największą ilość punktów otrzymają bonus w
wysokości 10pkt.
Dodatkowo przy każdej kolejce mamy 5 pytań dodatkowych. Prawidłowa odpowiedź na
poszczególne pytanie to kolejne 3 pkt.
W ten sposób typujemy wyniki wszystkich spotkań poszczególnych kolejek. Liga Typerów
trwa do przedostatniej kolejki Ligi Oldboy Wygrywa ta osoba, która w ciągu całego sezonu
uzbiera największą ilość punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów wyżej w tabeli
będzie ta osoba, która miała najwięcej zwycięstw w poszczególnych rundach.
Organizator w każdy poniedziałek zamieszczał będzie typowania na następną kolejkę.
Aktualna tabela , a także kupony znajdować się będą w zakładce „Liga Typerów” na oficjalnej
stronie rozgrywek. http://futsalima.pl
Każdy uczestnik może dołączyć do gry w dowolnej chwili, ale może przysyłać tylko 1 kupon z
wynikami.
Kupony należy przesyłać zawsze do dnia określonego w poszczególnych kuponach.
Kupony , które dotrą do organizatora po tym wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę w
danej kolejce.
W Lidze Typerów nie mogą uczestniczyć: Organizator Turnieju oraz sędziowie prowadzący
spotkania.
Życzymy miłej zabawy - organizator

