1. Deelname is gratis en kan per speeldag slechts één keer onder dezelfde naam.
2. Op het formulier moet men per wedstrijd ook invullen of de thuisploeg (1) zal winnen, of de
bezoekers (2) zullen winnen of dat de wedstrijd op een gelijkspel (X) zal eindigen.
3. Er zijn telkens 10 wedstrijden per speeldag geselecteerd. Deze wedstrijden zijn de wedstrijden
uit de Jupiler Pro League, uit de lagere afdelingen en/of buitenlandse competities.
4. Indien een wedstrijd verkeerd op het formulier staat (bv. Thuisploeg en bezoekers omgewisseld)
kan het zijn dat deze niet mee telt in de punten. De beoordeling gebeurt door de
verantwoordelijke van de pronostiek.
5. De speeldagwinnaar is de deelnemer die het meeste aantal wedstrijden correct heeft ingeschat.
Indien meerdere deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen, wordt er gekeken naar de
schiftingsvraag (taal aantal gemaakte doelpunten van de 10 wedstrijden). De winnaar van elke
speeldag ontvangt een prijs op de volgende ledenvergadering. Om de prijs in ontvangst te kunnen
nemen moet men aanwezig zijn op de ledenvergadering. Indien de winnaar niet aanwezig kan
zijn, komt de prijs toe aan de volgende in het klassement van die speeldag. Indien er meerdere
winnaars van de speeldag zijn, zal de prijs gedeeld worden a rato van het aantal speeldagwinnaars.
6. Het puntensysteem is zodanig dat elke speeldag maximaal 30 punten kunnen worden verdiend.
Een correcte inschatting van het resultaat levert 3 punten op. Enkel correct inschatten wie wint
of drawt, levert 1 punt op. In het eindklassement is de maximale score dus 240 (zie verder).
7. Er wordt per seizoen gestreefd naar ongeveer 8 speeldagen (maximaal 240 punten). Afwijkingen
zijn mogelijk en kunnen worden opgevat door speciale edities van de pronostiek. Iedereen kan
deelnemen aan de pronostiekwedstrijd. Dit kan door het invullen van het formulier en dit op de
ledenvergadering in te dienen of door het digitale exemplaar door te mailen naar
pronostiek@refswestkust.be .
De deadline voor deelname staat telkens vermeld op het pronostiekformulier.
8. Bij discussies heeft de organisatie altijd gelijk!
9. De prijzenpot, waardebon bij sponsor naar keuze, is vanaf het seizoen 2015-2016 verdubbeld nl.:
1ste plaats: € 50
2de plaats: €40
3de plaats: €30

4de plaats: €20
5de plaats: €10

