
Co jsou “Miliony na sněhu“? 
Miliony na sněhu (dále také “soutěž“) je soutěž rozdělena do dvou tipovacích částí. V první tipujete 
intervalové umístění vybraných sportovců (týmů) v konkrétních závodech a ve druhé jak dopadnou 
vybraná utkání ledního hokeje (1;0;2).  
 
Jaké je bodování v soutěži? 
Za každý správný tip (umístění závodníka; 1 = výhra domácího týmu; 0 = remíza; 2 = výhra hostujícího 
týmu) získáváte jeden bod. V průběhu celé soutěže tak sbíráte body do celkového žebříčku. Soutěž se 
skládá z několika kol (dní).  
 
Jaké jsou ceny v soutěži? 

1) Každý správný tip se počítá do celkového žebříčku. Přehled cen za celkové umístění najdete 
na stránkách soutěže a v pravidlech.  

2) V každém kole navíc odměníme 50 000 Nety tipujícího s největším počtem bodů za dané 
kolo. V případě více výherců se mezi ně výhra rozdělí.  

Jak se do soutěže přihlásím?  
Stačí být registrovaným účastníkem internetového sázení na www.tipsport.cz/www.chance.cz a 
zároveň mít vyplněné veškeré zákonem vyžadované osobní údaje, schválený platební prostředek a 
nastavená sebeomezující opatření.  
 
Kde najdu soutěž? 
Přihlásíte se do svého internetového konta a v sekci soutěže zvolíte možnost „Miliony na sněhu“. Pak 
už můžete tipovat. V případě, že nemáte plnohodnotné konto, nebudete moct tipovat, dokud 
nesplníte všechny podmínky pro plnohodnotné konto. To znamená veškeré zákonem vyžadované 
osobní údaje, schválený platební prostředek, nastavená sebeomezující opatření.  
 
Musím splnit nějaký limit vkladů nebo vsadit libovolný tiket?  
Ne, v této soutěži není potřeba splňovat žádné limity. 
 
Co je žolík a k čemu slouží? 
Žolík zdvojnásobí body u přiřazeného tipu. V každém kole máte dva žolíky, jednoho pro tipy na 
intervalové umístění a druhého pro tipy na zápasy ledního hokeje. K oběma částem daného kola 
musíte žolíka přiřadit, jinak vám tipy nepůjdou odeslat. 
 
Musím tipovat všechny účastníky a zápasy ledního hokeje v rámci daného kola?  
Musíte! Pokud to neuděláte, vaše tipy nepůjdou odeslat.  
 
Do kdy mohu tipovat do soutěže? 
Tipovat můžete vždy do uzávěrky daného kola. Tou je začátek příležitosti, která v rámci daného kola 
startuje jako první. 
 
Mohu svoje tipy měnit, i když jsem je již odeslal?  
Ano. Upravovat je můžete až do uzávěrky daného kola. 
 
Kde uvidím svoje tipy a počet Netů, které jsem vyhrál?  
Na stránce soutěže. Dostanete se tam přes sekci Soutěže, když zvolíte možnost „Miliony na sněhu“. 
 
Kde najdu výsledky soutěže a výši případné odměny? 
Na stránce soutěže. Dostanete se tam přes sekci Soutěže, když zvolíte možnost „Miliony na sněhu“. 
 



Můžu hrát Miliony na sněhu i na pobočkách Tipsportu a Chance?  
V současné době je soutěž dostupná výhradně na webu.  
 
Některé příležitosti v rámci soutěže byly odloženy nebo zrušeny/účastník se do soutěže 
nekvalifikoval nebo nenastoupil. Jaké bude vyhodnocení? 
V případě, že se některá z vybraných příležitostí z jakýchkoliv důvodů neuskuteční, v soutěži ji 

nebudeme brát v potaz a každý soutěžící za ni získá 0 bodů. Pozdější změna oficiálních výsledků 

v případě, že již bylo provedeno vyhodnocení soutěže “Miliony na sněhu“, nebude mít na výsledek 

soutěže žádný vliv.  

Kdy mi připíšete odměnu v případě, že vyhraji? 

Odměny za dané kolo do pěti pracovních dní od vyhodnocení celého kola. Odměny za umístění 

v celkovém žebříčku do pěti pracovních dní od vyhodnocení celé soutěže. 

 

Budu si moci prohlédnout vítězné tipy ostatních soutěžících? 

Ano. Stačí kliknout na konkrétní uživatelské jméno ve vyhodnocení soutěže. 

 

 


