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Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r. 

 
 

B E T S S O N . C O M  S P E E D W A Y  T Y P E R  2 0 0 9  
 
 
I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem "Betsson.com Speedway Typer 2009" jest Warszawskie Towarzystwo 
Speedwaya. 

2. Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony organizatora jest Rafał Wesołowski. 
3. Typer będzie prowadzony za pośrednictwem forum strony http://www.zuzel.waw.pl.  
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie moŜe brać udział kaŜdy zarejestrowany 

uŜytkownik forum. 
5. Niezarejestrowani uŜytkownicy forum mogą brać udział w konkursie, ale ich typy nie będą 

brane pod uwagę w klasyfikacjach punktowych przy podziale nagród. 
6. Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje niniejszy regulamin. 
7. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów ŜuŜlowych w ramach rozgrywek Ekstraligi 

śuŜlowej, I ligi i II ligi. 
8. Organizator ustala liczbę wydarzeń podlegających typowaniu. Minimalna liczba wydarzeń  

w jednej rundzie to cztery. 
9. Udział w typowaniu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na forum w odpowiednim 

temacie. 
10. W kaŜdej kolejce gracz moŜe oddać tylko jeden głos. 
11. Uczestnik moŜe wytypować dowolną liczbę meczów w ramach przeznaczonych do typowania 

w jednej rundzie.  
12. Typy moŜna podawać nie później niŜ 10 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu danej 

kolejki. 
13. Własne typy moŜna modyfikować wielokrotnie, utrzymując tym samym waŜność typu, jeśli 

tylko nie przekroczony został termin graniczny podany w punkcie 12. 
14. W przypadku przełoŜenia danego meczu typ z danej rundy pozostaje waŜny aŜ do czasu 

rozegrania meczu. 
15. Mecze zakończone walkowerem są wyłączane z klasyfikacji. 

 
II Zasady punktacji 

1. Prawidłowe wytypowanie remisowego wyniku meczu - 40 pkt (np. typ 45:45 - wynik 45:45; typ 
30:30 - wynik 30:30). 

2. Prawidłowe wytypowanie wyniku meczu - 30 pkt (np. typ: 46:44 - wynik 46:44; typ 32:58 - 
wynik 32:58). 

3. Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy i róŜnicy punktów w meczu - 20 pkt (np. typ: 48:42 - wynik 
47:41; typ 30:60 - wynik 15:45). 

4. Pomyłka w róŜnicy punktów maksymalnie o 5 punktów - 15 pkt (np. typ 45:45 - wynik 46:44; 
typ 62:28 - wynik 59:30; typ: 46:44 - wynik 44:46). 

5. Pomyłka w róŜnicy punktów maksymalnie o 10 punktów - 10 pkt (np. typ 50:40 - wynik 46:44; 
typ 55:35 - wynik 59:31; typ: 46:44 - wynik 41:49). 

6. Pomyłka w róŜnicy punktów maksymalnie o 20 punktów - 5 pkt (np. typ 50:40 - wynik 40:50; 
typ 55:35 - wynik 65:25; typ: 46:44 - wynik 22:32). 

7. Pomyłka w róŜnicy punktów o więcej niŜ 21 punktów - 0 pkt. 
 
III Nagrody 
Sponsorem nagród w konkursie jest firma Betsson.com. Łączna pula nagród w postaci depozytów na 
kontach uŜytkowników w firmie Betsson.com wynosi 2500 zł. Nagrody zostaną przelane na konta 
uŜytkowników po zarejestrowaniu się na stronie sponsora oraz 6-krotnym obrocie przyznanego 
depozytu o łącznym kursie nie niŜszym niŜ 1,6 zł. Laureaci muszą posiadać konto w firmie 
Betsson.com. Nagrody będą przyznawane dla uczestników, począwszy od pierwszej kolejki majowej 
(3.05.2009 r.). 
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Rejestracja nowych uczestników powinna nastąpić przez formularz rejestracyjny dostępny pod 
adresem: http://record.affiliatelounge.com/_Uy9rr-ugpX3It6d0GQ4uJ2Nd7ZgqdRLk/1. 
 

1. Nagrodą dla najlepszego uczestnika w kaŜdej rundzie jest 50 zł depozytu na koncie  
w Betsson.com.  

2. Nagrodą dla najlepszego uczestnika w miesiącu jest 100 zł depozytu na koncie  
w Betsson.com. 

3. Nagrodą dla najlepszego uczestnika w klasyfikacji generalnej jest 500 zł depozytu na koncie  
w Betsson.com. 

4. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej jest 300 zł depozytu na koncie 
w Betsson.com. 

5. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej jest 150 zł depozytu na koncie 
w Betsson.com. 

 
W przypadku uzyskania równej liczby punktów w poszczególnych kategoriach zwycięzcą zostanie 
uczestnik, który pomylił się o mniejszą liczbę małych punktów w typowaniu w danej kategorii.  
W przypadku równej liczby punktów w róŜnicy małych punktów w typowaniu odbędzie się losowanie 
zwycięzcy. 
 
Punkty uzyskane przez uczestników za miesiąc kwiecień zostaną podzielone przez 3 i w tej postaci 
będą wliczone do klasyfikacji generalnej. 
 
IV Postanowienia ko ńcowe 

1. Warszawskie Towarzystwo Speedwaya zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu - jego 
całości lub części – bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników. 

2. Warszawskie Towarzystwo Speedwaya nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy  
w działaniu serwisu, problemy techniczne serwera i oprogramowania, które mogą mieć wpływ 
na funkcjonowanie strony. 

3. Wszystkie pytania związane z typerem powinny być kierowane pod adres: 
r.wesolowski@zuzel.waw.pl.  


