
Příručka hráče 
Hra Mistrovství světa ve fotbale Groupe FSD 
 

Registrace 
Hra Mistrovství světa ve fotbale Groupe FSD 
je pro všechny kolegy ze skupiny FSD 
zdarma. Pro registraci klikněte na tento 
odkaz:  

https://www.kicktipp.com/groupe-fsd/ 

 

Pro vytvoření účtu klikněte na "Become a 
member"  

 

Poznámka: Pokud již máte účet na KickTipp, 
můžete registraci přeskočit a přejít rovnou na 
"Přihlásit se". Vyplňte svou e-mailovou adresu, 
heslo a zadejte své hráčské jméno (podle 
příkladu níže) a zemi. 

 Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro 
zabezpečení účtu. Můžete použít svou firemní 
nebo soukromou e-mailovou adresu. 

 Pro registraci klikněte na tlačítko „Become a 
member” 

Vytvořte své hráčské jméno pomocí maximálně 
15 písmen, a to následovně: 

 

Příjmení.První tři písmena křestního jména  

 

Příklad pro Amelie Buettgen: Buettgen.Ame 

Dodržujte prosím pokyny týkající se vytvoření hráčského jména a uveďte také celé své jméno a 
příjmení. Jinak Vám nebudeme moci vyhodnotit výsledky a předat případnou cenu pro vítěze. 

Obdržíte e-mail s odkazem pro potvrzení vašeho účtu. Klikněte prosím na odkaz. 

Můžete také zadat potvrzovací kód z e-mailu. V tomto případě se musíte přihlásit a kliknout na 
„podpora pro aktivaci“. 

Do pole zadejte aktivační kód a klikněte na "aktivovat". 

https://www.kicktipp.com/groupe-fsd/


Přihlásit se 

Po registraci se můžete přihlásit zadáním 
hráčského jména a hesla a kliknutím na 
„Přihlásit se“.  

 

 

 

 

Pravidla hry 

Než začnete, přečtěte si prosím pravidla hry. 
Podrobná pravidla najdete v horní části lišty 
"Game Rules" 

Termín pro zadání a změnu vašich tipů je 0 
minut před začátkem hry. 

Po registraci vyplňte všechny vaše tipy na 
fotbalové zápasy až do osmifinále. Své tipy na 
osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále 
můžete vyplnit až poté, co se kvalifikují nejlepší 
týmy.   

 

 

Vaše tipování 

Chcete-li zadat svoje tipy, klikněte na "Přihlášení" a 
zadejte své hráčské jméno a heslo. Klikněte na 
"Prediction Centre" na hlavní liště. 

 Poté můžete vybrat "Matchday", pro který chcete zadat 
nebo upravit vaše tipy. Použijte šipku doleva a doprava. 

 

 

 

Zadejte své tipy na fotbalové zápasy do jednotlivých polí. 
Tipy můžete upravovat, dokud hra nezačne.  

 

 

 

 

 



Pokud chcete získat body navíc, odpovězte na několik 
otázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uložte změny kliknutím na tlačítko „Submit 
predicitions“. 

 

 

Další možnosti 

 

Přehled tipů a celkový přehled: Zde se 
zobrazují různé přehledy vašich tipů a 
tipů ostatních hráčů, jakož i jejich skóre. 

Bonus: Zkontrolujte si své bonusové body 
a odpovědi na otázky. 

Zprávy: Využijte nástěnku k pokládání 
otázek ostatním účastníkům a týmu 
podpory. 

Můj profil: Změňte své nastavení 

 


