
INLEIDING

Op 10 juni begint eindelijk het EK Voetbal in Frankrijk! Helaas zonder Oranje, maar daardoor kunnen

we er wel heel neutraal naar kijken ☺. Het belooft een heel spannende editie worden.

Gaat België zijn favorieten rol waarmaken, wordt het toch weer Spanje of natuurlijk Duitsland?

Ook mensen die voetbal totaal niet spannend vinden (die zijn er ook natuurlijk) kunnen toch

 aan de EK plezier beleven, door mee te doen aan onze unieke EK-pool.

Je hoeft namelijk niet verstand van voetbal te hebben want zoals altijd blijken de wedstrijden

 veel moeilijker voorspelbaar dan gedacht.

Door mee te doen aan de RSR Ivoren Toren EK-pool steun je ook nog eens je favoriete schaakclub!

Met één formulier voor € 6 weken voetbalplezier en kans op 8 prijzen… is dat niet een beetje goedkoop? 

Inderdaad! Doe ook mee en nodig ook al je vrienden uit! Let op: lever twee formulieren in voor € 10

Iedereen mag een onbeperkt aantal formulieren invullen. 

Nodig ook van harte kennissen en vrienden uit om mee te doen.

Zo blijft het EK tot het eind extra spannend.

HOE DOE JE MEE?

Je kunt op 2 manieren meedoen: via het Excel-bestand of door het formulier met de hand in te vullen.

Beiden te downloaden op: http://rsrivorentoren.nl/Jeugd.htm

Excel: Ga in het Excel-bestand naar tabblad ´deelnameformulier´. (Voor Excel 2007 en nieuwer)

Dit tabblad bestaat uit twee bladzijden: een invulblad en een rekenblad.

Vul op het invulblad alle lichtgele velden in. Aan de hand van jouw wedstrijdvoorspellingen

EK Voetbal 2016 Pool

RSR Ivoren Toren

Win 1 of meer van de 8 geldprijzen!!! Voor slechts € 6,-.

Vul op het invulblad alle lichtgele velden in. Aan de hand van jouw wedstrijdvoorspellingen

 wordt op het rekenblad berekend welke landen doorgaan naar de volgende finaleronde.

Zo kun je ook gerichter de finalewedstrijden voorspellen.

Vul tenslotte de bonusvragen in en voorspel je eigen totaalscore!

Vul je naam en e-mailadres in. Als je meer formulieren wilt invullen kun je dat doen door

 het blad te kopïeren en deze opnieuw in te vullen. Twee formulieren voor een tientje!

Zend vervolgens het blad per e-mail naar chessayalanl@gmail.com

Volg je eigen scores in de lichtblauwe velden door de lichtrode in het invulblad in te vullen.

Papier: Ga naar PDF-bestand 'Deelnameformulier' en print het uit.

Dit bestaat uit 3 bladzijden uitleg én het deelnameformulier: een invulblad en een rekenblad

Vul op het invulblad alle lichtgele velden in. Op het rekenblad kan je zelf met de hand 

 berekenen welke landen doorgaan naar de volgende finaleronde.

Vul tenslotte de bonusvragen in en voorspel je eigen totaalscore!

Vul je naam en e-mailadres in. Als je meer formulieren wilt invullen kun je dat doen door

 het invulblad te kopïeren en deze opnieuw in te vullen. 

Zend vervolgens het invulblad per e-mail naar chessayalanl@gmail.com

 WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME?

Het formulier dient ontvangen te zijn vóór 10 juni 20:00, d.w.z. 1 uur vóór de eerste aftrap.

Het inleggeld dient ontvangen te zijn vóór 15 juni 15:00, d.w.z. vóór  de aftrap van de 2e pouleronde.

Het inleggeld dient overgemaakt te worden naar rekening (IBAN): NL52 INGB 0700 2262 73

 ten name van A. Ayala te Rotterdam, o.v.v. EK-pool inleg <naam deelnemer(s)>

Voor deelname geldt een leeftijd van 18 jaar en ouder. Jeugdleden en vriendjes kunnen natuurlijk 

 samen met één van de ouders meedoen. Voor deelname is de naam en e-mailadres nodig.

Het e-mail adres zal niet openbaar worden gemaakt.
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HOE WORDT JE OP DE HOOGTE GEHOUDEN TIJDENS HET TOERNOOI, BIJV. OVER DE TUSSENSTANDEN?

Ongeveer rond 11 juni zal de deelnemerslijst openbaar worden gemaakt. Hierin zullen

 de voorspellingen van alle deelnemers terug te vinden zijn, zodat elke deelnemer zijn voorspelling 

 kan controleren. Tevens zal dan de definitieve prijzenpot en prijzen worden bekend gemaakt.

Periodiek zal een tussenbalans worden gemaakt. Deze zal op de website en/of per e-mail gepubliceerd

 worden. Het streven is om dit na elke pouleronde van 12 wedstrijden te doen en na elke finale ronde.

WAT GEBEURT ER NA HET EK?

Zo snel mogelijk na de finale (streven is binnen een week) zal de eindstand bekend worden gemaakt.

Daarmee zullen de prijswinnaars worden bekend gemaakt. Deze zullen per e-mail uitgenodigd worden 

voor de prijsuitreiking. Die vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering van RSR Ivoren Toren.

Dat zal zijn in het NIVON-gebouw (Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam) op vrijdag 5 september vanaf 20:00.

Voor prijswinnaars die daar niet bij kunnen zijn wordt iets anders geregeld.

HOEVEEL KOST HET?

Inleg: 5,00€       per ingeleverd excel-formulier (lever je er maar één in dan € 1 toeslag)

Vul alleen als het echt niet anders kan een afgedrukt formulier met de hand in. Omdat dit behoorlijk 

WELKE PRIJZEN ZIJN ER TE WINNEN?

bij aantal deelnemers (voorbeelden) 20 50 100 200 300

Prijzenpot: 100€        500€        1.000€     2.000€     3.000€     

1e prijs 40% 1e beste totaalscore 40€          100€        200€        400€        449€        

2e prijs 10% 2e beste totaalscore 10€          25€          50€          100€        150€        

3e prijs 5% 3e beste totaalscore 5€            13€          25€          50€          75€          

4e prijs 5% beste score poulewedstrijden 5€            13€          25€          50€          75€          

5e prijs 5% beste score poulestanden 5€            13€          25€          50€          75€          

6e prijs 5% beste score finalewedstrijden 5€            13€          25€          50€          75€          

7e prijs 5% beste score finalelanden 5€            13€          25€          50€          75€          

BONUSPRIJS 5% beste benadering eigen score 5€            13€          25€          50€          75€          

TOTAAL 80% o.b.v. € 5,- per formulier 80€          200€        400€        800€        1.049€     

Jeugdkas 20% 20€          50€          100€        200€        451€        

Bij gelijk aantal punten worden de prijzen gedeeld!

Meerdere prijzen winnen is mogelijk!

Prijzen worden begrensd op € 449,-- ter voorkoming kansspelbelasting.
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HOE WORDT DE SCORE BEPAALD?

Er zijn vijf soorten punten te behalen:

36 POULEWEDSTRIJDEN: max. 360 punten (10 punten per wedstrijd).

Per wedstrijd krijg je 6 punten als je de winnaar goed hebt, hetzelfde geldt een gelijkspel.

Heb je het doelpuntenverschil in een gewonnen partij goed dan levert dat 2 extra punten.

Voor de juiste score van een land krijg je 1 punt.

Heb je de volledige uitslag en doelpunten correct dan krijg je 10 punten.

24 POULESTANDEN: max. 120 punten (5 punten per land).

De voorspelde poulewedstrijden leveren voorspelde poule-eindstanden.

Per land kan er 5 punten verdient worden. 1 punt voor elke volgende juiste resultaat:

Wedstrijdpunten, Doelpunten Voor, Doelpunten Tegen, Doelsaldo, Plaats op ranglijst.

15 FINALEWEDSTRIJDEN: max. 260 punten (min. 10 punten per wedstrijd).

Puntentelling analoog aan poulewedstrijden. De ingevulde standen gelden na 90 minuten.

In de finaleronde worden gelijkspelen beslist na verlenging of strafschoppen.

Daarom wijkt de puntentelling bij een gelijkspel iets af.

Een juiste voorspelling van een gelijkspel levert 6 punten, juiste doelpunten 2 punten extra.

Bij een gelijkspel kan de beslissing aangegeven worden. Is die ook goed, krijg je 10 punten.

16+8+4+2 FINALELANDEN: max. 210 punten (4 tot 15 punten per correcte finalist)

Elke volledige voorspelling geeft resp. achtste,  kwart, halve, troost- en finalisten.

Voor juiste achtste finalisten worden punten gegeven bij de Poulestanden van de 24 landen.

Hier worden punten gegeven per juist land: voor elke beste drie per poule (4 ptn), rang van 

derden (5ptn), kwartfinalist (6 ptn), halve finalist (10 ptn) en finalist (15 ptn).

BONUSPUNTEN: max. 50 punten (10 per vraag, gaat om alle 64 wedstrijden!)

Aantal doelpunten topscorer 10 punten voor exacte aantal, 5 punten als je er één vanaf zit.

Aantal gele kaarten totaal 10 punten maximaal, 2 punten minder per gele kaart verschil.

Aantal rode kaarten totaal 10 punten voor exacte aantal, 5 punten als je er één vanaf zit.

Aantal strafschoppen totaal analoog aan aantal gele kaarten. (reguliere tijd, dwz. 90 min.)

Percentage benutte strafsch. 10 punten maximaal, 1 punten minder per procent verschil.

BONUSPRIJS:

De almachtige zou een score kunnen halen van 1000 punten. Wij stervelingen zullen

een bescheidener aantal halen, maar niemand weet hoeveel. Degene die zijn eindscore

het beste voorspelt wordt beloond met de bonusprijs. Het maakt niet uit of je er onder

of erboven zit als het verschil maar het kleinste is van alle deelnemers.

HET EK IN HET KORT

Het EK bestaat uit 51 wedstrijden. 36 daarvan horen bij de eerste ronde.

Dit zijn 6 poules van 4 landen die zes wedstrijden tegen elkaar spelen.

De beste twee landen per poule gaan iig door naar de knock-out fase, maar ook de 4 beste nummers 3.

De knock-outfase bestaat uit: 8 achtste finales, 4 kwartfinales en 2 halve finales.

Tenslotte wordt de finale gespeeld, op 10 juli! Officieel reglement:

uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/03/92/81/2039281_DOWNLOAD.pdf

VRAGEN?

Heeft u voor, tijdens of na het EK vragen over de pool dan kunt u terecht bij Angelo Ayala.

Bij voorkeur per e-mail: chessayalanl@gmail.com. (Evt. buiten kantooruren op mob. 06-36133912)
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