
Instrukcja Gracza 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Grupy FSD 
 

Rejestracja 

Rozgrywki Mistrzostw Świata w Piłce 

Nożnej Grupy FSD są całkowicie 

bezpłatne dla wszystkich kolegów z 

Grupy FSD. Aby się zarejestrować, 

kliknij ten link: 

https://www.kicktipp.pl/groupe-

fsd/ 

Kliknij „Zostań uczestnikiem”, aby utworzyć konto. 

Uwaga: Jeśli masz już konto na KickTipp, możesz pominąć rejestrację i przejść do 

"Logowanie". Wpisz swój adres e-mail i hasło oraz wybierz nazwę gracza (zgodnie z 

poniższym przykładem) i lokalizację. 

 

Jeśli chcesz założyć nowe konto postępuj jak 

poniżej. 

Podaj swój adres e-mail i hasło.  

Możesz użyć swojego firmowego lub prywatnego 

adresu e-mail. 

Aby się zarejestrować, kliknij przycisk „Zarejestruj 

się teraz”. 

 

Następnie kliknij link otrzymany na podany wcześniej adres e-mail, aby potwierdzić 

utworzenie konta.  

 

Opcjonalnie możesz wpisać kod otrzymany w tym samym e-mailu. 

Zaloguj się i kliknij „pomoc przy aktywacji”. Wprowadź kod aktywacyjny w polu i naciśnij 

przycisk „aktywuj”. Wprowadź swoją nazwę gracza. 

Nazwa gracza może mieć max 15 liter, zgodnie z następującym wzorem:  

 
Nazwisko. Pierwsze trzy litery imienia. 

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


 
Przykład dla Anna Kowalska: Kowalska.Ann 
 
Prosimy o przestrzeganie wytycznych dotyczących nazwy uczestnika, a także o podanie 

pełnego imienia i nazwiska. W przeciwnym razie identyfikacja zwycięzców będzie 

utrudniona i nie będziemy mogli przekazać nagród.  

 

 

Logowanie 

Po rejestracji możesz się zalogować, wpisując swoją nazwę gracza i hasło, a następnie 

klikając „Zamelduj ". 

 

  

Zasady gry 

Przed rozpoczęciem gry zapoznaj się z 

regulaminem gry. Szczegółowe zasady 

można znaleźć w menu „Reguły gry”. 

Pamiętaj, że zarówno typowanie wyników jak 

ich zmiana możliwe jest do czasu rozpoczęcia 

meczu. 

Po rejestracji możesz wytypować wyniki 

meczów do drugiego etapu. Typy na 1/8 finału, 



ćwierćfinał, półfinał i finał będą możliwe po zakwalifikowaniu się najlepszych drużyn. 

  

Typowanie wyników 

W menu "Terminarz" znajdziesz listę meczów w 

danym dniu. Posługuj się strzałkami, aby 

przejść na następne dni. 

Aby wytypować wyniki kliknij w menu 

"Oddanie typu". 

W okienkach wpisz typowane wyniki 

poszczególnych meczów. Swoje typy możesz 

zmieniać do momentu rozpoczęcia meczu. 

 

Aby otrzymać dodatkowe punkty 
odpowiedz na pytania znajdujące 
się poniżej tabeli typowania oraz w 
zakładce „Bonus”. 

 

  

 

 

 

 

Następnie kliknij „Zapisz typy”. 

 

 
Pozostałe opcje w menu  
 
Przegląd typów: Tutaj znajdziesz wyniki poszczególnych meczów, informację o ilości 

punktów bonusowych, a także ranking indywidualny i ranking wg lokalizacji. 

Wiadomości: Użyj forum dyskusyjnego, aby zadawać pytania innym uczestnikom i 

zespołowi wsparcia. 

Mój profil: Tutaj zmienisz swoje ustawienia 

 



 

 

 

  


