
EK - Pool
2012

INLEG PER DEELNEMER 10 EURO

INLEVEREN UITERLIJK WOENSDAG 6 JUNI 18.00 UUR BIJ CAFÉ ‘T SYL

Deelnemer:........................................................................................................             Mailadres: .......................................................................@................................................................

Telefoon nummer: ..............................................................................

Prijzengeld
Het prijzengeld wordt bepaald door het aantal deelnemers
De prijzen zullen na de fi nale worden uitgereikt
Bij gelijk aantal punten wordt het prijzengeld gedeeld door het aantal winnaars
Verdeling van het prijzengeld zal na de openingswedstrijd op de website worden vermeld

Punten telling – Reglement
De inschrijving voor de EK-Pool 2012 sluit op woensdag 6 juni 2012 om 18.00 uur
Let op: vul het formulier volledig in. Dus alle wedstrijden, fi naleronden en de bonusvraag
Voor niet ingevulde vragen worden geen punten toegekend en kan na de sluiting datum ook niet meer 
ingevuld worden.
In de eerste ronde (de voorrondes) is het maximum aantal te behalen punten per wedstrijd 5
 - 3 punten bij goed raden van winst / verlies / gelijkspel
 - 1 punt per goed geraden aantal doelpunten van een thuis- of  een uitploeg

In de tweede ronde ( de achtste, kwart fi nales, halve fi nales, en de fi nale) is het maximum aantal te be-
halen punten per wedstrijd 15
 - 3 punten bij goed raden van winst / verlies / gelijkspel
 - 3 punten per goed geraden land
 - 1 per goed geraden doelpunten van een thuis- of  een uitploeg
 - 2 punten per goed geraden land per fi naleronde

In de tweede ronde en verder wordt per wedstrijd de uitslag aangehouden die bereikt is na reguliere 
speeltijd + eventuele verlenging.
Doelpunten die gemaakt zijn na beslissing d.m.v. strafschoppen worden niet meegerekend
In de tweede ronde en verder is het dus mogelijk een gelijkspel te voorspellen.

Met de bonusvraag kan nog 3 extra punten worden behaald.

• Het formulier uiterlijk voor woensdag 6 juni – 18.00 uur inleveren bij café ’t Syl

• De EK-Pool 2012 is dagelijks te volgen via onze website,

www.tsyl.nl



vrijdag 8 juni 2012 Polen - Griekenland -

vrijdag 8 juni 2012 Rusland - Tsjechië -

dinsdag 12 juni 2012 Griekenland - Tsjechië -

dinsdag 12 juni 2012 Polen - Rusland -

zaterdag 16 juni 2012 Tsjechië - Polen -

zaterdag 16 juni 2012 Griekenland - Rusland -

zaterdag 9 juni 2012 NEDERLAND - Denemarken -

zaterdag 9 juni 2012 Duitsland - Portugal -

woensdag 13 juni 2012 Denemarken - Portugal -

woensdag 13 juni 2012 NEDERLAND - Duitsland -

zondag 17 juni 2012 Portugal - NEDERLAND -

zondag 17 juni 2012 Denemarken - Duitsland -

zondag 10 juni 2012 Spanje - Italië -

zondag 10 juni 2012 Ierland - Kroatië -

donderdag 14 juni 2012 Italië - Kroatië -

donderdag 14 juni 2012 Spanje - Ierland -

maandag 18 juni 2012 Kroatië - Spanje -

maandag 18 juni 2012 Italië - Ierland -

maandag 11 juni 2012 Frankrijk - Engeland -

maandag 11 juni 2012 Oekraïne - Zweden -

vrijdag 15 juni 2012 Zweden - Engeland -

vrijdag 15 juni 2012 Oekraïne - Frankrijk -

dinsdag 19 juni 2012 Engeland - Oekraïne -

dinsdag 19 juni 2012 Zweden - Frankrijk -

Poule wedstrijden Groep A

Poule wedstrijden Groep B

Poule wedstrijden Groep C

Poule wedstrijden Groep D



donderdag 21 juni 2012 1A - 2B (25) - -

vrijdag 22 juni 2012 1B - 2A (26) - -

zaterdag 23 juni 2012 1C - 2D (27) - -

zondag 24 juni 2012 1D - 2C (28) - -

woensdag 27 juni 2012 W25 - W27 (29) - -

donderdag 28 juni 2012 W26 - W28 (30) - -

zondag 1 juli 2012 W29 - W30 - -

Kwart Finale wedstrijden

Halve Finale wedstrijden

Finale

Bonusvraag EK-2012

Welk land wordt Europees Kampioen 2012?                  3 punten


