
Pravila „Online Poker Prvenstva Hrvatske“ 

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila) 

 

 

Priređivač 

 

Članak 1. 

 

Promociju „Online Poker Prvenstva Hrvatske“ (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 „Online Poker Prvenstva Hrvatske“ je promocija putem koje igrači 

ostvaruju pravo na nagrade. 

 

(2) Promocija traje u razdoblju od 24. listopada 2021. do 07. studenog 2021.  

 

Članak 3. 

 

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. 

 

Članak 4. 

 

Promocija se aktivira sudjelovanjem u turnirima sa oznakom SS PPH: 

 

SS PPH 01  22000kn GTD 

SS PPH 02  11000kn GTD 

SS PPH 03  13000kn GTD 

SS PPH 04  Micro Event 6000kn GTD 

SS PPH 05  18000kn GTD 

SS PPH 06  8000kn GTD 

SS PPH 07  12000kn GTD 

SS PPH 08  22000kn GTD 

SS PPH 09  11000kn GTD 

SS PPH 10  13000kn GTD 

SS PPH 11  High Roller 26000kn GTD 

SS PPH 12  18000kn GTD 

SS PPH 13  8000kn GTD 

SS PPH 14  12000kn GTD 

SS PPH 15  Main Event 50000kn GTD 

 



 

 

Način ostvarivanja bonusa 

 

Članak 5. 

 

(1) Nagrade se ostvaruju igrom i prikupljanjem bodova sukladno st.2. ovog članka. 

 

(2) Bodovi  dodjeljuju prema sljedećoj formuli: 

 
 

• b = Broj natjecatelja u turniru 

• u = Trošak ulaznice (buy-ina/hrk) za turnir 

• t = Pojedinačni trošak igrača na turniru (buy-in + add-ons + rebuys) 

• p = Pojedinačni plasman igrača na turniru 

•  

 

(3) Igrači koji osvoje najviše bodova sudjelujući u turnirima s oznakom SS PPH u razdoblju 

trajanja promocije osvajaju nagradu sukladno osvojenom mjestu u poretku igranja i to 

kako slijedi (prvo mjesto osvaja onaj s najviše osvojenih bodova, u slučaju izjednačenog 

broja bodova vise rangiran je onaj igrač koji je  ukupno osvojio veću svotu novaca na 

SSPPH turnirima): 

 

 

1.-2. mjesto: WSOP Europe 2021 paket u vrijednosti 25.000kn (Ulaznica za  WSOP EU 

mini main event u vrijednosti od 1350€, smještaj u hotelu King's Resort u Rozvazdovu, 

Češka Republika* od 21.11. do 26.11. i 10.000kn  bonusa na Internet računu Igrača 

otvorenog kod Priređivača.) 

 

3.-5. mjesto: 10.000kn bonusa na Internet računu Igrača otvorenog kod Priređivača 

 

 

6.-10. mjesto: 1.000kn bonusa na Internet računu Igrača otvorenog kod Priređivača 

 

 

 

Isplata bonusa 

 

Članak 6. 

 

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

 

 



Članak 7. 

 

Ostvareni iznos bonusa 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.  

 

         Članak 8. 

 

1) WSOP Europe paket se ne može zamijeniti za novac niti prenijeti na drugu osobu. 

2) Priređivač nije odgovoran ako prvo i/ili drugoplasirani Igrač ne mogu preuzeti ili 

koristiti nagradu u cijelosti ili djelomično zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču i 

koje su izvan njegove kontrole. 

3)   Organizaciju i troškove puta u Rozvadov snosi isključivo Igrač.  

4)  Svaki oblik dosluha igrača, igranje u paru jednog ili više igrača ili slično biti će  

kažnjeno oduzimanjem osvojene nagrade/nagrada.  

5)   Namjerno i učestalo spajanje i odspajanje iz igre za posljedicu ima oduzimanje 

bodova odnosno nagrada. 

 

 

Završne odredbe 

Članak 9. 

 

(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 10. 

 

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima Igre na sreću Texas Hold'em Poker u casinu putem 

Interaktivnih prodajnih kanala On-Line Igranja te Općim pravilima sudjelovanja u igrama 

priređivača putem interneta i primjenjuju se zajedno s navedenim Općim pravilima. 

 

 

U Zagrebu 20. listopada 2021. 

 

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima 

Goranu Đuriću i Radimu Haluza 

 

 

  

 

* Zbog trenutne situacije u vezi s COVID-19, posljedice i moguće mjere na snazi ne 

mogu se predvidjeti. Rizik putovanja na WSOP Europe je isključivo na Igraču. Prvo 

plasirani i drugo plasirani Igrači dužni su informirati se o važećim propisima, 

upozorenjima i mjerama na snazi vezanim za putovanje, boravak u hotelu i 

sudjelovanje na WSOP Europe.  


