
Oyuncu Kılavuzu 
Grup FSD'nin Dünya Kupası Futbol Maçı 
 

Kayıt 

Groupe FSD'nin Dünya Kupası Futbol Oyunu, 
tüm Grup FSD çalışanları için tamamen 
ücretsizdir. 

Kayıt olmak için şu bağlantıyı takip edin: 
https://www.kicktipp.com/groupe-fsd/ 

Bir hesap oluşturmak için "Become a 
member" u tıklayın. 

 

Lütfen unutmayın: KickTipp'te zaten bir 
hesabınız varsa, kaydı atlayabilir ve "Giriş"e 
gidebilirsiniz. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin 
ve oyuncu adınızı (aşağıdaki örneğe göre) ve 
konumu seçin. 

Hesabınızın güvenliğini sağlamak için şimdi e-
posta adresinizi ve şifrenizi girin. İşletmenizi veya 
özel e-posta adresinizi kullanabilirsiniz. 

Kayıt olmak için "Become a member" düğmesine 
tıklayın. 

 

Oyuncu adınızı girin. Lütfen aşağıdaki örneğe göre en fazla 15 harf içeren bir oyuncu adı 
oluşturun:  

 

Soyadı. Adın ilk üç harfi. 

 

Amelie Buettgen için örnek: Buettgen.Ame" 

 

Bahşiş veren adınızla ilgili yönergelerimize uymanızı ve ayrıca tam adınızı ve soyadınızı 
belirtmenizi rica ediyoruz. Aksi takdirde sonuçlarınızı değerlendiremeyiz ve size bir ödül 
veremeyiz. 

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


Hesabınızı onaylamak için bir bağlantı içeren bir e-posta alacaksınız. Lütfen bağlantıyı 
takip edin. 

İsteğe bağlı olarak, e-postadan onay kodunu girebilirsiniz. Bu nedenle, oturum açmanız ve 
"aktivasyon desteği" ni tıklamanız gerekir. Aktivasyon kodunu kutucuğa girin ve 
"etkinleştir" düğmesine basin. 

Giriş yapmak 

Kayıt olduktan sonra oyuncu adınızı ve 
şifrenizi girip "Log in"a tıklayarak giriş 
yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Oyunun kuralları 

Oyuna başlamadan önce lütfen oyunun 
kurallarını okuyunuz. Ayrıntılı kuralları 
"Oyun Kuralları" menü çubuğunun üst 
kısmında bulabilirsiniz. 

Tahminlerinizi yapmak ve değiştirmek için 
son tarihin oyun başlamadan 0 dakika 
önce olduğunu lütfen unutmayın. 

Kaydınızın ardından ikinci aşamaya kadar 
tüm futbol maçları tahminlerinizi doldurun. 
Son 16, çeyrek final, yarı final ve final için tahminlerinizi en iyi takımların kalifiye 
olmasından sonra doldurabilirsiniz. 

 



 

Tahminlerinizi yapma 

Tahminlerinizi yapmak için ""Giriş""i takip edin ve 
oyuncu adınızı ve şifrenizi girin. Menü 
çubuğundaki "Tahmin Merkezi"ne tıklayın." 

Ardından, tahminleri yapmak veya ayarlamak 
istediğiniz "Maç gününü" seçebilirsiniz. Bu 
nedenle, soldaki ve sağdaki oku kullanın. 

 

  

Kutulardaki futbol oyunları içintahminlerinizi 
doldurun. Oyunlar başlayana kadar tahminlerinizi 
düzenleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Ekstra puan almak için birkaç genel soruyu 
yanıtlayın. 

 

 

 

 

 

 

 

"Tahminleri gönder" düğmesine 
 tıklayarak değişikliklerinizi kaydedin. 

 



 

Diğer seçenekler 

İpucuna genel bakış ve genel bakış: 
Bu size ipuçlarınızın ve diğer 
oyuncuların ipuçlarının yanı sıra 
puanlarının çeşitli genel görünümlerini 
gösterir. 

Bonus: Bonus puanlarınıza ve genel 
soruların cevaplarına göz atın. 

Mesajlar: Diğer katılımcılara ve destek 
ekibine soru sormak için mesaj 
panosunu kullanın. 

Profilimi Oluştur: Ayarlarınızı değiştirin 


