Hořická olympijská tipovací soutěž
pro každého
Římskokatolická farnost Hořice nabízí v průběhu Zimních olympijských her - od
9. do 25. února 2018 – hlavně fanouškům, ale i těm, kdo si rádi hrají, tipovací soutěž.
Jedná se o tipování výsledků českých sportovců – čím přesnější tip bude, tím více bodů
získáte. A výhra taky stojí za to! ☺
Pravidla:
 Kdo se bude chtít účastnit tipovací soutěže, nechť se přihlásí na email
farnost.horice@gmail.com do 20:00 dne 9. února 2018. V emailu uveďte svoje
jméno, věk a bydliště. Každý se může přihlásit jen jednou.
 Svoje tipy zasílejte na výše uvedenou emailovou adresu.
 Svoje tipy můžete posílat průběžně až do začátku jednotlivých závodů nebo
začátku zápasů. Později zaslané tipy nebudou zařazeny do soutěže. (Na konci
těchto pravidel jsou uvedené disciplíny, na které je možné tipovat umístění českých
sportovců. Zároveň je tam datum a čas začátku závodů – to je pro tipující doba,
do kdy musí poslat svůj email s tipem.)
 Tipovat můžete umístění všech českých sportovců v jednotlivých závodech, které
jsou uvedeny v závěru těchto pravidel. Na jiné závody s českou účastí se tato
soutěž nevztahuje.
 Za špatný tip se žádné body neodečítají.
 Po skončení OH se jednotlivým soutěžícím sečtou body za jejich úspěšné tipy a
vznikne konečná tabulka. Vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů. V případě rovnosti
bodů se na jednom místě může umístit více soutěžících.
U svých tipů uveďte vždy:
 1) na jaký jednotlivý závod tipujete (př.: rychlobruslení žen 3000 m, biatlon
smíšená štafeta)
 2) jméno českého sportovce/českých sportovců
 3) tip na umístění (viz Bodové ohodnocení tipování)
 Tipovat se bude: u většiny sportovních odvětví na umístění jednotlivců nebo štafet
v závodě; u hokeje na výsledky jednotlivých zápasů českého týmu
Bodové ohodnocení tipování:
 správný tip na jedno konkrétní umístění českých závodníků = 5 bodů
(př.: Samková 1. místo)
 správný tip na rozmezí tří konkrétních umístění českých závodníků = 3 body
(př.: Moravec 1. - 3. místo, Jislová 21. - 23. místo, …)
 správný tip na rozmezí pěti konkrétních umístění českých závodníků = 2 body
(př.: Erbanová 3. - 7. místo)

 správný tip na rozmezí deseti konkrétních umístění českých závodníků = 1 bod
(př.: Březina 8. - 17. místo)
!!! pro jednoho sportovce je možné tipovat v jednom závodě jen jednou!!! = nepočítá
se následující tip: biatlon, sprint muži, Moravec 4. místo, 5. - 9. místo
Bodové ohodnocení tipů na výsledek hokeje:
 správný tip na konkrétní konečný výsledek zápasu českého týmu = 7 bodů
(v případě vítězství v prodloužení nebo nájezdech je třeba to uvést – př.: ČeskoŠvédsko 5:4 po prodloužení)
 správný tip na počet vstřelených gólů českým týmem = 5 bodů (v případě vítězství
v hokeji 2:1 po samostatných nájezdech se počítá jako správný tip číslo 2 – i kdyby
naši hokejisté proměnili tři samostatné nájezdy)
 správný tip na jakékoli vítězství nebo prohru českého týmu = 2 body

A teď to nejzajímavější: o co se bude hrát? ☺
 první tři v konečné tabulce – pozvánka na bowling
s P. Filipen Janákem
 kromě toho: první z dospělých získá pětilitrový soudek piva
první z dětí (do 18-ti let) získá 3 litry zmrzliny

Seznam sportovních odvětví a jednotlivých závodů,
na které je možné tipovat v této soutěži:
Biatlon
Sprint žen na 7,5 km – sobota 10. února, 12.15
Sprint mužů na 10 km – neděle 11. února, 12.15.
Stíhací závod žen na 10 km – pondělí 12. února, 11.10.
Stíhací závod mužů na 12,5 km – pondělí 12. února, 13.00.
Individuální závod žen na 15 km – středa 14. února, 12.05.
Individuální závod mužů na 20 km – čtvrtek 15. února, 12.00.
Závod žen s hromadným startem na 12,5 km – sobota 17. února, 12.15.
Závod mužů s hromadným startem na 15 km – neděle 18. února, 12.15.
Smíšená štafeta (ženy 2 x 6 km + muži 2 x 7,5 km) – úterý 20. února, 12.15.

Štafeta žen na 4 x 6 km – čtvrtek 22. února, 12.15.
Štafeta mužů na 4 x 7,5 km – pátek 23. února, 12.15.
Hokej (zápasy ve skupině)
Česko - Jižní Korea – čtvrtek 15. února, 13.10.
Kanada – Česko – sobota 17. února, 4.10.
Česko – Švýcarsko – neděle 18. února, 8.40.
další zápasy českého týmu dle vývoje turnaje
Rychlobruslení
Ženy 3 000 metrů – sobota 10. února, 12.00.
Ženy 1 500 metrů – pondělí 12. února, 13.30.
Ženy 1 000 metrů – středa 14. února, 11.00.
Ženy 5 000 metrů – pátek 16. února, 12.00.
Ženy 500 metrů – neděle 18. února, 12.00.
Ženy týmový závod – středa 21. února, 12.00.
Ženy závod s hromadným startem – sobota 24. února, 12.00.
Snowboarding
Snowboardcross ženy (finále) – pátek 16. února, 4.15
!!! tipy pouze na umístění ve finále – pokud čeští sportovci do finále nepostoupí,
není možné získat žádné body za správný tip
Paralelní obří slalom ženy – sobota 24. února, 4.00
Skoky na lyžích
Muži – střední můstek – sobota 10. února, 13.35
Muži – velký můstek – sobota 17. února, 13.30
Závod družstev – muži – pondělí 19. února, 13.30.

Krasobruslení
Sportovní dvojice – volné jízdy – čtvrtek 15. února, 2.30 (krátký program ve středu od
2.00).
Muži – volné jízdy – sobota 17. února, 2.00 (krátký program v pátek od 2.00).
Taneční páry – volné tance – úterý 20. února, 2.00 (krátké tance v pondělí od 2.00).

