Concurs “Bundesliga 16/17”
„Comentariul etapei” şi „Pronosticul etapei” se acordă, după fiecare etapă, membrilor
grupului nostru care comentează pe Forum, numai la topicul dedicat meciului şi numai pentru
meciurile din Bundesliga.
La „Comentariul etapei” se înscriu în concurs toate comentariile date la topicul meciului, până
la orele 23:59 ale zilei de disputare a partidei. „Pronosticul etapei” trebuie, logic, dat înaintea
startului meciului.
Pentru "Comentariul etapei" se iau în considerare: tematica (trebuie să fie ontopic),
originalitatea, limbajul decent, argumentele, umorul, lungimea (cu cât mai scurt, cu atât mai
bine), numărul de like-uri primite. Acesta va fi desemnat după fiecare etapă de Vlad şi Dragoş.
„Pronosticul etapei” se acordă celui care dă pronosticul cel mai exact pentru meciul Borussiei,
în această ordine: 1. scor final, 2. diferenţă de goluri, 3. goluri marcate de BVB, 4. goluri primite
de BVB. Dacă nu există nicio persoană care a ghicit scorul final, atunci se ia în considerare
diferenţa de goluri şi aşa mai departe. Dacă există mai multe persoane care ghicesc scorul corect,
atunci fiecare primeşte câte un punct.
Atât „Comentariul etapei” cât şi „Pronosticul etapei” valorează câte 1 punct, excepţie făcând
meciurile cu Schalke (3 puncte fiecare categorie) şi Bayern (2 puncte fiecare categorie).
Clasamentul va fi unul singur, iar în el vor puncta doar două persoane/etapă (sau una singură,
dacă reuşeşte să îşi adjudece şi „comentariul” şi „pronosticul”).
Desemnarea câştigătorilor de etapă şi publicarea clasamentului se vor face pe site, în caseta
meciului respectiv.
La finalul campionatului, cel/cea care acumulează cele mai multe puncte, primeşte titlul
„Borusse/Borussin 16/17” şi va apărea pe site-ul nostru la loc de cinste. Totodată, va primi din
partea fanclubului un voucher de 190,9 lei pentru fanshopul oficial al BVB, o eşarfă cu BVB
România şi un portret înrămat „Borusse/Borussin 16/17” realizat de Supporter Portraits.
În caz de egalitate, câştigătoare va fi desemnată persoana care a punctat cel mai mult în „dubla”
cu Schalke. Dacă rămâne egalitate şi în acest caz, „dubla” cu Bayern va fi hotărâtoare. În caz că
nici aşa nu se rezolvă, voucherul se împarte la numărul persoanelor de pe primul loc, iar fiecare
va primi câte o eşarfă cu însemnele fanclubului şi un portret.
Mult succes!

Nur der BVB!

