REGLEMENT & UITLEG
De Rickvrienden organiseren een pronostiek ter gelegenheid van het WK 2022.
Iedereen mag deelnemen, deelname kost slechts €10.
Meerdere deelnames per persoon zijn toegelaten.
Inschrijvingen tellen pas na betaling en is mogelijk tot 13 november.

SPELREGELS
Groepswedstrijden
Voorspel de uitslag: winnaar of draw tijdens de groepsfase
‘1’ als thuisploeg wint
‘X’ indien gelijkspel
‘2’ als uitploeg wint
Elke juiste voorspelling levert telkens 1 punt op;
1 extra punt voor de correcte score (alleen toegekend als de uitslag correct was)
Knock-out fase
1 punt voor elk land dat je correct hebt in de fase
1 extra punt voor elk land dat je op de juiste plaats hebt in de knock-out fase

vb achtste finale (1A= winnaar groep A, 2A= 2de plaats groep A, 1B= winnaar groep B, enz ...)

Bijkomende vragen
Wereldkampioen correct: 5 punten; Topschutter correct: 3 punten
Prijzenpot
De geldpot bestaat uit 50% van het totale inschrijvingsgeld
De andere 50% gaat naar de Rickvrienden, een amateurploeg die uitkomt in de b-fair
competitie
Prijzen
Eerste plaats: 30% van het inschrijvingsgeld
Tweede plaats: 20% van het inschrijvingsgeld
Winnaars
De winnaar van de pronostiek is de persoon met de meeste punten.
Bij gelijke stand wordt er eerst gekeken naar de correcte voorspelling van de top-2.
Dan wordt er gekeken naar het aantal correct voorspelde uitslagen tijdens het tornooi.
(Dus 1, X of 2) er wordt geen rekening gehouden met correcte score.
Dan zullen eerst schiftingsvraag 1 en daarna schiftingsvraag 2 beslissen over de
uiteindelijke winnaars. In beide gevallen de persoon met de correcte voorspelling of het
dichtst daar bij!
Is er na beide schiftingsvragen nog steeds geen winnaar, dan wordt de winnaar
aangeduid door lottrekking.
Voor plaatsen 2 en 3 wordt dezelfde werkwijze toegepast.
Ingevulde spelformulieren en inschrijvingsgeld overhandigen voor 13 november:
•
•

Aan leden van De Rickvrienden
Via mail: info@derickvrienden.be

U kunt ook het inschrijvingsgeld storten op rekeningnummer:
•

BE50 7380 1313 3418– De Rickvrienden
Vermelding: ‘WK + Voor en achternaam’

