GRAND LIVE MASTERS O 500.000 Kč
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže „GRAND LIVE MASTERS o 500.000 Kč” (dále jen „soutěž“) je
společnost:
Victoria-Tip a.s., se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, IČ: 260 59
517, DIČ: CZ260 59 517 (dále jen „organizátor“).
2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena od 23. 5. do 10. 7. 2016 (dále jen „období konání soutěže“).
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je registrována u
sázkové kanceláře Victoria-Tip a.s. (dále jen „soutěžící”).
Účastníkem soutěže se může stát pouze soutěžící, který se jí rozhodne dobrovolně
zúčastnit, čímž současně bezvýhradně vyjadřuje souhlas s těmito jejími závaznými
pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Sázející se stává soutěžícím v případě, že klikne na tlačítko „Hrát o 500.000 Kč” na
www.victoriatip.cz/cs/livemasters (dále jen Aktivační tlačítko)
Od okamžiku kliknutí na Aktivační tlačítko budou všechny live sázky soutěžícího,
splňující podmínky soutěže, do soutěže zařazeny.
Přihlášením do soutěže sázející dává souhlas k:
• uvedení svého přihlašovacího jména (nicku) v žebříčcích, zprošťuje tak v této
souvislosti VictoriaTip jeho povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejícím, jeho účasti
ve hře, včetně jejich výhry či prohry.
• tomu, aby si ostatní sázející zobrazili live tikety sázejícího zařazené do soutěže
evidované pod uživatelským jménem (nickem) sázejícího.
Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které
jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
Všechny soutěžní live sázky musí být uzavřeny prostřednictvím herního účtu
registrovaného u Victoria Tip a.s. (dále jen „soutěžní sázka“). Soutěžní sázky mohou být
podány z PC, mobilní aplikace či dotykového panelu umístěného ve vybraných
pobočkách.
4. MECHANIKA SOUTĚŽE
Soutěž je rozdělena na 2 kvalifikační etapy 1. KVALIFIKACE, 2. KVALIFIKACE a FINÁLE (dále
jen „části soutěže“)
A) KVALIFIKACE
Kvalifikace představuje první část soutěže.
1. KVALIFIKACE bude zahájena 23.5.2016 a ukončena 5.6.2016 ve 23:59:59 h.
2. KVALIFIKACE bude zahájena 10.6.2016 a ukončena 22.6.2016 ve 23:59:59 h.
Celkem dvacet soutěžících napříč oběma kvalifikacemi, kteří získají při splnění podmínek
soutěže nejvyšší součet bodů, postoupí do finále.
10 nejlepších sázkařů v každé kvalifikaci získá podíl z výherní částky uvedený v bodě 5.
VÝHERCI
Jeden soutěžící se může dle svého rozhodnutí zúčastnit jedné či obou kvalifikací. Které
kvalifikace se soutěžící zúčastní, je zcela na jeho rozhodnutí. Pro postup do finále však
bude každému soutěžícímu započten bodový výsledek dosažený pouze v jedné z
kvalifikací a to ten vyšší.

Jeden soutěžící tak může ve finále získat pouze jedno místo.
ZISK BODŮ
Za každou vyhrávající soutěžní live sázku budou sázkaři připsány body, a to na základě
jednoduchého výpočtu:
VSAZENÁ ČÁSTKA x POČET UDÁLOSTÍ NA TIKETU x CELKOVÝ KURZ NA TIKETU =
POČET ZÍSKANÝCH BODŮ
VSAZENÁ ČÁSTKA na TIKET: max. 300 Kč
POČET UDÁLOSTÍ NA TIKETU: bez omezení (sólo, 2AKO, 3AKO, atd...)
CELKOVÝ KURZ NA TIKETU: minimální kurz 1,4 a vyšší
PŘÍKLAD:
Jan Sázkař vsadil sólo live sázku s celkovým kurzem na tiketu 1,43 a vkladem 50 Kč.
Sázka byla úspěšná, do soutěže tak získal 50 Kč x 1 událost x kurz 1,43 = 71,5 bodu.
Karel Tipér vsadil 3AKO live sázku s celkovým kurzem na tiketu 3,99 a vkladem 20 Kč.
Sázka byla úspěšná, do soutěže tak získal 20 Kč x 3 události x kurz 3,99 = 239,4 bodu.
V případě, že soutěžící do soutěže zařadí tiket s vkladem přesahujícím maximální vklad
na soutěžní live tiket, bude pro potřeby soutěže započten právě maximální vklad, tedy
300 Kč.
Body získané z jednotlivých soutěžních sázek se sčítají-kumulují. Průběžné pořadí
soutěžících bude pravidelně sestavováno na základě aktuálně získané kumulace bodů ze
soutěžních sázek.
Průběžné pořadí všech soutěžících bude zveřejněno na www.victoriatip.cz/cs/livemasters
Do finále postoupí 20 soutěžících napříč oběma kvalifikacemi, kteří v období trvání
kvalifikací získají nejvyšší počet bodů a zároveň podají v průběhu každé kvalifikace 30
live tiketů a více. Tikety je možné vsadit zcela podle časových možností sázkaře.
Body získané soutěžícím v 1. Kvalifikaci se nezapočítávají do 2. Kvalifikace. Body získané
v některé z kvalifikačních fázi se soutěžícím postupujícím do finálové části
nezapočítávají.
B) FINÁLE
Druhá část soutěže, označena jako Finále, bude zahájena 25.6. ve 14:00 h a ukončena
10.7.2016 ve 23:59:59 h. 20 nejlepších sázkařů získá podíl z výherní částky uvedený
v bodě 5. VÝHERCI
Ve finále budou soutěžím přidělovány body podle stejného výpočtu jako při obou
kvalifikacích. Výhry budou připsány pouze těm účastníkům finále, kteří v průběhu finále
podají 15 soutěžních live tiketů a více.
Průběžné pořadí všech sázkařů, kteří se kvalifikovali do finále, bude nejpozději do
24.6.2016 zveřejněno na www.victoriatip.cz.
Soutěžící, který postoupí do finále, budou o své účasti ve finále informováni
prostřednictvím e-mailu, sms zprávy a internetových stránek www.victoriatip.cz.
5. VÝHERCI
Výhrou v soutěži je níže uvedený podíl z výherní částky:
1. KVALIFIKACE:
Vítěz: 50.000 Kč
2. místo: 25.000 Kč
3. místo: 10.000 Kč
4. místo: 5.000 Kč
5. místo: 4.000 Kč
6. místo: 3.000 Kč
7. místo: 1.500 Kč

8. místo: 750 Kč
9. místo: 500 Kč
10. místo: 250 Kč
2. KVALIFIKACE:
Vítěz: 50.000 Kč
2. místo: 25.000 Kč
3. místo: 10.000 Kč
4. místo: 5.000 Kč
5. místo: 4.000 Kč
6. místo: 3.000 Kč
7. místo: 1.500 Kč
8. místo: 750 Kč
9. místo: 500 Kč
10. místo: 250 Kč
FINÁLE:
Vítěz: 100.000 Kč
2. místo: 70.000 Kč
3. místo: 50.000 Kč
4. místo: 20.000 Kč
5. místo: 10.000 Kč
6. místo: 7.000 Kč
7. místo: 6.000 Kč
8. místo: 5.500 Kč
9. místo: 5.000 Kč
10. místo: 4.500 Kč
11. místo: 4.000 Kč
12. místo: 3.000 Kč
13. místo: 2.800 Kč
14. místo: 2.600 Kč
15. místo: 2.100 Kč
16. místo: 2.000 Kč
17. místo: 1.800 Kč
18. místo: 1.500 Kč
19. místo: 1.200 Kč
20. místo: 1.000 Kč
5. VYHODNOCENÍ
Pokud budou v okamžiku ukončení některé z částí soutěže existovat nějaké příležitosti
na soutěžním tiketu, které stále nemají výsledek, budou pouze pro potřeby této soutěže
uvedené tikety vyhodnoceny jako proherní a ze soutěže tak vyřazeny.
Pokud dojde ke změně výsledku sázkové příležitosti zařazené na soutěžní tiket před
uplynutím doby pro vyhodnocení a ukončení dané části soutěže, budou výsledky
přepočítány. Po uplynutí této doby je žebříček konečný.
V případě, že po ukončení některé z části soutěže získají dva a více soutěžících stejný
součet bodů, o vyšším postavení v žebříčku rozhodne:
1) vyšší počet soutěžních live tiketů vsazených během té části soutěže, k jejímuž
vyhodnocení se vztahuje.
2) vyšší počet výherních soutěžních live tiketů vsazených během té části soutěže, k
jejímuž vyhodnocení se vztahuje.
3) vyšší kladný rozdíl mezi součtem vsazených částek na všech soutěžních live tiketech
a součtem výherních částek na úspěšných vyhodnocených tiketech.
6. VÝHRY
Výhry budou výhercům připsány formou VIP bonusu na hráčský účet vedený u
organizátora, a to do 3 dnů po ukončení soutěže. Podmínky VIP bonusu na
https://www.victoriatip.cz/cs/bonusy/

Každý účastník soutěže může získat maximálně jednu výhru.
Výhry jsou nepřenosné, na jejich připsání nevzniká právní nárok a není možné je směnit
za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci soutěže budou oznámeni na www.victoriatip.cz do 2 dnů po ukončení soutěže.
8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně
změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností
ode dne uveřejnění na www.victoriatip.cz.
Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání
soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře,
nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí
stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla
či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami
nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.
Organizátor si dále vyhrazuje právo nepřipsat odměny v případě zjištění porušení či
obcházení těchto závazných pravidel sázejícím či v případě pokusu o jejich porušení či
obcházení, popř. v důsledku technické chyby příslušné softwarové aplikace.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Na případné reklamace z důvodu neznalosti pravidel nebude brán zřetel, resp. taková
reklamace bude vyřízena jako neoprávněná.
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže
VictoriaTip si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty.
Přihlášením sázejícího k soutěži vyjadřuje sázející souhlas s jejími pravidly a zavazuje se
je plně dodržovat. Sázející souhlasí s tím, že ostatní účastníci soutěže si smějí v jejím
průběhu zobrazit všechny soutěžní tikety sázejícího zařazené do soutěže evidované pod
uživatelským jménem sázejícího.
V Praze 20.5.2016

