
Príručka pre hráča

Hra Groupe FSD o majstrovstvách sveta vo futbale

Registrácia 
Hra Groupe FSD o majstrovstvách 
sveta vo futbale je bezplatná pre 
všetkých kolegov z Groupe FSD . 

Ak sa chcete zaregistrovať, prejdite na 
tento odkaz: 

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

Kliknutím na "Become a member" 
vytvorte si konto.

Upozornenie: Ak už máte konto na 
KickTipp, môžete preskočiť registráciu a 
prejsť na "Prihlásenie". Vyplňte svoju e-
mailovú adresu a heslo a vyberte si meno 
hráča (podľa príkladu nižšie) a lokaliu. 

Teraz vyplňte svoju e-mailovú adresu a 
heslo na zabezpečenie svojho konta. 
Môžete použiť svoju firemnú alebo 
súkromnú e-mailovú adresu. 

Ak sa chcete zaregistrovať, kliknite na 
tlačidlo Zaregistrovať sa teraz". 

Zadajte svoje meno hráča. Vytvorte meno 
hráča s maximálne 15 písmenami podľa 
nasledujúceho príkladu: 

priezvisko. Prvé tri písmená krstného mena. 

Príklad pre Amelie Buettgen: Buettgen.Ame 

Prosíme vás, aby ste dodržiavali naše pokyny týkajúce sa mena tipéra a aby ste uviedli aj 
svoje celé meno a priezvisko. V opačnom prípade nebudeme môcť vyhodnotiť vaše 
výsledky a udeliť vám cenu. 

Postupujte podľa tohto odkazu. Môžete zadať potvrdzovací kód z e-mailu. Preto sa musíte 
prihlásiť a kliknúť na "podpora pre aktiváciu". Zadajte aktivačný kód do poľa a stlačte 
tlačidlo "aktivovať". 

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


Prihlásenie  
Po registrácii sa môžete prihlásiť zadaním 
svojho mena hráča a hesla a kliknutím na 
"Log in".  

 

 

 

  

 

Pravidlá hry 

Pred začatím hry si prečítajte pravidlá hry. 
Podrobné pravidlá nájdete v hornej časti 
panela s ponukou "Pravidlá hry". 

Upozorňujeme, že konečný termín na 
zadanie a zmenu tipov je 0 minút pred 
začiatkom hry. 

Po registrácii vyplňte všetky svoje tipy na 
futbalové zápasy až do druhej fázy. Po 
kvalifikovaní sa najlepších tímov môžete 
vyplniť svoje tipy na 16. kolo, štvrťfinále, 
semifinále a finále. 

  

 

 

Tipovanie 
Ak chcete zadať svoje tipy, postupujte podľa 
pokynov ""Prihlásenie"" a zadajte svoje meno 
hráča a heslo. Kliknite na "Prediction Centre" 
na lište s ponukou." 

Potom si môžete vybrať "Matchday", na ktorý 
chcete tipy umiestniť alebo upraviť. Použite 
šípku doľava a doprava. 

  



Vyplňte svoje tipy na futbalové zápasy do políčok. 
Svoje tipy môžete upravovať až do začiatku 
zápasov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak chcete získať body navyše, odpovedzte na 
niekoľko všeobecných otázok.  

 

 

 

 

 

 

 

Uložte svoje zmeny kliknutím na tlačidlo 
Odoslať predpovede". 
 

 

 

Ďalšie možnosti  
Prehľad tipov a celkový prehľad: 
Zobrazujú sa tu rôzne prehľady vašich 
tipov a tipov ostatných hráčov, ako aj 
ich skóre. 

Bonus: Pozrite si svoje bonusové body 
a odpovede na všeobecné otázky.  

Správy: Pomocou nástenky správ 
môžete klásť otázky ostatným 
účastníkom a tímu podpory.  

Vytvorte si svoj profil: Zmeňte svoje 
nastavenia 

 

 


