JÄÄKIEKON MM2013

27.4.2013

KISAVEIKKAUS - SÄÄNNÖT
1.) Ensin veikataan alkulohkojen ( STO ja HKI ) 56 ottelun MERKIT ja TULOKSET
- merkit ( 1 = ’koti’voitto, X = tasapeli, 2 = ’vieras’voitto )
| 1K: 'koti'voitosta
| 1V: 'vieras'voitosta
| 3P: ’koti’- tai ’vieras’voitosta

1 piste
1 piste
3 pistettä

| 1K: 'vieras'voitosta
| 1V: 'koti'voitosta
| Tasapeli:

4 pistettä
4 pistettä
4 pistettä ( Aina )

- tulokset
| maaliluvut täysin oikein

5 pistettä

Voit veikata myös ristiin, eli merkitä ’koti’voiton ( 1 ) mutta tuloksen 1-1 tai 0-3 jne.
Sekä merkit että tulokset määräytyvät varsinaisen peliajan päättymisen jälkeen ( 60 min ) !
2.) Seuraava veikattava on ALKULOHKOJEN LOPPUJÄRJESTYS ( max. pistemäärä 48 ).
Oikeasta maasta oikealla sijalla saat 3 pistettä.
Voi myös taktikoida ja laittaa saman maan useammallekin sijalle.
3.) Kolmas veikattava osa on PUOLIVÄLIERÄJOUKKUEET JA -PARIT, 8 maata ( max. 44 pistettä ).
Oikeasta maasta saat 3 pistettä.
Jos ottelupari on kokonaan oikein saat lisäksi 5 pistettä ( otteluparin joukkueet samalla rivillä, järjestyksellä ei väliä ).
Sinun ei ole pakko veikata puolivälieräpareja sen mukaan miten veikkasit alkusarjassa, eli tässäkin voit veikata ristiin.
4) Neljäs veikattava osa on VÄLIERÄJOUKKUEET JA -PARIT, 4 maata ( max. 30 pistettä ).
Oikeasta maasta saat 5 pistettä.
Jos ottelupari on kokonaan oikein saat lisäksi 5 pistettä ( otteluparin joukkueet samalla rivillä, järjestyksellä ei väliä ).
5) Viides veikattava osa LOPPUJÄRJESTYS, 8 parasta maata ( max. 24 pistettä ).
Oikein veikatusta sijoituksesta saat 3 pistettä.
6) Kuudennessa osassa veikataan pistepörssin voittajaa ( nimi ) ja hänen tekemiensä maalien ja syöttöjen
määrää ( max. 15 pistettä ).
Oikeasta nimestä saat 5 pistettä. Jos pistepörssin voitto jaetaan, jokainen heistä antaa oikein veikattuna 5 pistettä.
Oikeasta maalimäärästä ja syöttöjen määrästä saat molemmista 5 pistettä ( vaikka pistepörssin voittaja olisi väärin ).
Kupongin hinta on 10 eur / kpl. Voit osallistua myös useammalla kupongilla.
Kupongin palautus viimeistään perjantaina 3.5.2013 klo 16:00.
Maksu minulle viimeistään maanantaina, 6.5.2013. Myös maksu pankkitilille mahdollista ( kysy tilinumero ) !
Mikäli kuponkeja on max. 100 kpl, jaetaan koko pelivaihto kolmelle parhaalle seuraavasti:
I sija = 65% potista, II sija = 25%, III sija = 10% ( Tasapisteiden sattuessa arvonta ).
Mikäli kuponkeja tulee yli 100 kpl, palkitaan neljä parasta suhteessa 55% / 25% / 15% / 5%.
Jos mukana esim. 80 kuponkia, voitonjako: I=520e, II=200e, III=80e !!!
Jos mukana 120 kuponkia, voitonjako: I=660e, II=300e, III=180e, IV=60e !!!

