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Reglement Jaarpronostiek KFC Sint-Joris Sportief - Seizoen 2017 – 2018 

1. Er wordt een pronostiek uitgebracht op elke thuis- en uitwedstrijd van 

KFC Sint-Joris Sportief, spelende in 4de provinciale reeks B, met 16 

ploegen (30 wedstrijden in totaal). 

2. Naast het pronostieken op de uitslag, wordt er ook een TOTO gespeeld. 

De TOTO mag verschillen van de ingegeven uitslag. 

a. 1 = Thuisploeg Wint 

b. 2 = Bezoeker Wint 

c. X = Gelijkspel 

3. Er wordt ook gevraagd om de kampioen aan te duiden. 

4. Er dient een schiftingsvraag te worden ingevuld, nl. doelpunten thuis 

en doelpunten op verplaatsing, gemaakt door KFC Sint-Joris Sportief. 

5. De puntentelling is als volgt: 

a. Juiste uitslag: 20 punten 

b. Juiste TOTO: 5 punten 

c. Juiste kampioen: 50 punten 

d. De schiftingsvraag is enkel van toepassing bij gelijke stand. 

6. Er wordt een pronostiek uitgebracht op 30 wedstrijden. Deze dienen 

allemaal ingevuld en afgegeven te worden vóór de aanvang van de 

eerste competitiewedstrijd (ten laatste dus op 03/09/2017) en dit aan 

Birger Van Quathem. 

7. De winnaar van de jaarpronostiek is diegene die op het einde van het 

seizoen het meeste aantal punten heeft verzameld, bij gelijke stand 

geldt volgende rangorde:  

1. doelpunten thuis  

2. doelpunten uit.  

In geval van gelijke punten en gelijke schiftingsvragen zal de prijs 

verdeeld worden onder de verschillende winnaars. De prijs zal na de 

inschrijvingsperiode worden meegedeeld, hoe meer deelnemers, hoe 

“groter” de prijs. De prijs is een geldprijs die zal worden overhandigd in 

contanten. 

8. De deelnameprijs voor de pronostiek bedraagt 10,00 €. 

9. Meerdere malen meespelen is uiteraard toegelaten. 

10. Waarin het reglement niet voorziet, bepaalt het bestuur van KFC Sint-

Joris Sportief. 

11. Deze jaarpronostiek is een inrichting van KFC Sint-Joris Sportief vzw. 


