
Pravila „BONUS IZAZOVI“ promocije  
(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila) 

 

 

Priređivač 

 
Članak 1. 

 
Promociju „Bonus izazovi“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) organizira i provodi SUPER  
SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: priređivač) 
 

 

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji 

 
Članak 2. 

 

1) Promocija „Bonus izazovi“ je promocija putem koje igrači ostvaruju pravo na bonus 
sudjelovanjem u igri Texas hold′em poker na web stranici priređivača, mobilnoj stranici 
priređivača ili putem mobilne aplikacije. 

 
2) Promocija traje u razdoblju od 08. kolovoza 2022. u 00:00 sati do 14. Kolovoza 2022. u 23:59 

sati.  
(u daljnjem tekstu skraćeno kao: razdoblje trajanja promocije). 

 

 

Članak 3. 

 
1) U promociji mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Internet račun kod priređivača 

koji im omogućuje sudjelovanje u priređivačevim igrama na sreću - Poker putem 
interaktivnih prodajnih kanala online igranja. 

 
2) Ako igrač radi zabranjene aktivnosti (npr. chip dump, cloudanje s drugim igračima), 

Super Sport zadržava parvo diskvalifikacije takvih igrača iz promocije. 
 
 
Način ostvarivanja bonusa 
 

Članak 4. 
 

1) Bonus se ostvaruje osvajanjem bodova dok se bodovi se ispunjavanje izazova u Texas 
Hold′em pokeru na micro cash stolovima sukladno st.4. ovog člana. 

 
2) Micro cash stolovi su oni stolovi na kojima se igra small i big blind 

0,15kn/0,30kn, 0,25kn/0,50kn i 0,5kn/1kn. 

 
3) Bodovi se mogu multiplicirati ovisno o limitu na kojem su osvojeni, a određeni izazovi se 

mogu ispuniti samo jednom dnevno, jednom tjedno ili neograničen broj puta, sukladno 
tablici u st.4. ovog članka 

 
4) Igrači osvajaju bodove sukladno sljedećoj tablici: 



Bodovi Frekvencija Izazov Multiplikator 

1 Neograničeno Igrač osvoji ili podijeli ruku sa Da 
  pozicije djelitelja (dealer button)  

2 Neograničeno Igrač vidi flop* sa svoje dvije Da 
  karte u ruci i još dva aktivna  

  igrača  

3 Neograničeno Igrač vidi flop sa svoje dvije karte Da 
  u ruci dva dijeljenja za redom  

4 Neograničeno Igračima su podijeljene karte Da 
  ranka 7 i 2  

6 Neograničeno Igrač izgubi ruku sa AA na Da 
  polaganju karata  

250 Neograničeno Igrač vidi flop sa svoje dvije karte Da 
  koji se sastoji od tri karte istog  

  ranka  

1000 Neograničeno Igrač osvojio ruku sa skalom u Da 
  boji**  

100 1x dnevno Igrač vidi po 1 flop na mobitelu i Ne 
  desktopu svaki dan  

100 1x tjedno Igrač vidi flop 5 puta sa svoje Ne 
  dvije karte u ruci 3 dana za  

  redom  

1000 1x tjedno Igrač vidi flop 5 puta sa svoje Ne 
  dvije karte u Ne ruci 7 dana za  

  redom  

* Vidjeti Flop znači da Igrač nije odustao od svoje ruke prije nego je podijeljen Flop. 
 

** Igrač mora iskoristiti barem jednu od dvije podijeljene karte da bi mogao ispuniti izazov 
koji uključuje skalu u boji 
 

 

5) Bodovi osvojeni ispunjavanjem izazova s neograničenom frekvencijom multipliciraju se 
ovisno o limitu na kojem su osvojeni sukladno slijedećoj tablici: 

 

Veličina Small i Big Blind-a Multiplikator 

0,15kn/0,30kn 1 

0,25kn/0,50kn 1,25 

0,50kn/1kn 1,5 
 

 

Članak 5. 

 

1) Igrači koji osvoje najviše bodova u igri ostvaruju pravo na bonus sukladno osvojenom mjestu 
u poretku igranja sukladno slijedećoj tablici (prvo mjesto osvaja onaj Igrač s najviše 
osvojenih bodova): 

 

Mjesto Iznos bonusa 

1. 2.500,00 Kn 

2. 2.000,00 Kn 

3. 1.000,00 Kn 

4. – 10. 500,00 Kn 



11. – 20. 200,00 Kn 

21. – 50. 100,00 Kn 

51. – 100. 50,00 Kn 

101. – 200. 20,00 Kn 

 

2) Ukoliko više igrača ostvari isti broj bodova, oni zauzimaju isto mjesto te ostvaraju pravo na 
Bonus sukladno tabeli iz stavka 1. ovog članka. 

 

 

Članak 6. 
 

1) Ostvareni bonus isplatit će se najkasnije sljedećeg radnog dana nakon završetka promocije 

 
2) Ostvareni bonus koji je isplaćen na igračev Internet račun za casino/poker može se 

koristiti za daljnju igru bilo na casinu/poker-u bilo na kladionici ili isplatiti. 
 
 

 

Završne odredbe 
 

Članak 7. 

 

1) Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo koje 
vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok. 

 
2) O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati objavama 

na svojoj Internet stranici. 
 

 

Članak 8. 

 

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima sudjelovanja u igrama SuperSporta putem interneta i Općim 
pravilima igre na sreću Texas hold′em poker u casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line 
igranja i primjenjuju se zajedno s navedenim Općim pravilima. 
 
 
 
 

U Zagrebu 22. Srpnja 2022. 

 

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima  
Goranu Đuriću i Radimu Haluzi 


