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Na de start van de openingsceremonie is het niet meer mogelijk om uw voorspellingen aan te passen.

In gevallen waar het reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Door het inleveren van het deelname formulier gaat u akkoord met dit wedstrijdreglement.

Punten voor het goed voorspellen van een land in de finaleronden worden pas meegeteld op het moment dat

behaald dan ontvangt men alsnog de helft van het aantal punten voor het juist voorspellen van het land.
Het is niet toegestaan om een land meerdere keren te voorspellen in één finaleronde.

Punten voor elk goed voorspelde land in de achtste finales (het land dient op de juiste positie te staan).

Heeft men het land niet op de juiste positie voorspeld maar het heeft wel de betreffende finaleronde

Het is niet mogelijk om uitslagen te voorspellen waarin één land meer dan 9 doelpunten maakt. Wanneer een land toch meer dan 9 
doelpunten maakt tijdens één wedstrijd zal bij de uitslag 9 doelpunten genoteerd worden.

HET VOORSPELLEN VAN DE LANDEN IN DE FINALEWEDSTRIJDEN
Punten voor het goed voorspellen van de winnaar van het EK.

Punten voor elk goed voorspelde land in de finale (het land dient op de juiste positie te staan).
Punten voor elk goed voorspelde land in de halve finales (het land dient op de juiste positie te staan).
Punten voor elk goed voorspelde land in de kwartfinales (het land dient op de juiste positie te staan).

(bij de finalewedstrijden dienen ook de beide landen juist voorspeld te zijn).

DE BONUSVRAGEN
Zie het werkblad met de bonusvragen voor de puntentelling bij het juist beantwoorden van de bonusvragen.
De punten voor de bonusvragen worden pas meegeteld als de winnaar van het EK bekend is.

HET VOORSPELLEN VAN DE TOTO
Punten voor het goed voorspellen van de TOTO (winst / verlies of gelijkspel).
Bij de finalewedstrijden dient men beide landen juist voorspeld te hebben om aanspraak te
maken op de punten voor het juist voorspellen van de TOTO.

HET VOORSPELLEN VAN DE UITSLAG
Punt voor het goed voorspellen van het aantal gescoorde doelpunten per spelend team.

de uitslag van de betreffende wedstrijd bekend is of als het voorspelde land zijn wedstrijd heeft gespeeld.

HET VOORSPELLEN VAN DE EINDSTAND IN DE GROEP
Punten voor elk goed voorspelde land bij de eindstand in de groep.
Elk land mag maar één keer ingevuld worden bij de voorspelling van de eindstand in de groep.
De punten voor elke juiste voorspelling worden pas opgeteld als de laatste wedstrijd van de groep is gespeeld.

In de finalewedstrijden wordt de uitslag aangehouden die bereikt is na het verstrijken van de reguliere speeltijd inclusief de 
blessuretijd. Een gelijkspel in de finalewedstrijden is dus ook mogelijk.

Het is niet toegestaan om als deelnemer meerdere deelname formulieren in te leveren.

De Deelnamecode en/of het Deelname Formulier dienen voor 11 juni ingeleverd worden bij VV ALFA SPORT 
(alfasportek2021@gmail.com).

Deze pool heeft voor deelname een verplichte inleg van €10,00 (zie werkblad 'Prijzenpot' voor meer info).

BONUSPUNTEN
Bonuspunt voor iedere groeps- en finalewedstrijden waarbij de TOTO en de uitslag juist zijn voorspeld


