
SVO
Euro 2020 Toto

Reglement

Deelname aan de SVO Euro 2020 Toto kost € 5,00.
De waarde van de prijzen is minimaal de helft van het ingelegde geld.
Het aantal prijzen en de hoogte van de prijzen is afhankelijk van het aantal inzendingen.
De organisatie bepaalt het aantal prijzen en de hoogte van de prijzen.
Deelnameformulieren moeten uiterlijk donderdag 10 juni 2021 bij de organisatie zijn ingediend.
De prijsuitreiking is op donderdag 15 juli 2021 in Huize Unicum.
De organisatie houdt de stand bij en zal zorgdragen voor een correcte uitreiking van de gewonnen prijzen.

Organisatie
Nico van den Beucken, Gelrestraat 25, 5951 JE Belfeld, telefoon (077) 4753388, e-mail toto@svovenlo.nl
Theo Hoeben, Azaleastraat 49, 5922 ED Blerick, telefoon (077) 3829129, e-mail toto@svovenlo.nl
Pieter-Jan Janssen, Vlasakker 20, 6093 JT Heythuysen, telefoon (06) 10873371, e-mail toto@svovenlo.nl

Groepsindeling Euro 2020

Groep A Groep B Groep C
Turkije Denemarken Nederland
Italië Finland Oekraïne
Wales België Oostenrijk
Zwitserland Rusland Noord-Macedonië

Groep D Groep E Groep F
Engeland Spanje Hongarije
Kroatië Zweden Portugal
Schotland Polen Frankrijk
Tsjechië Slowakije Duitsland

Na de groepswedstrijden gaan per groep de nummers één en twee naar de achtste finales.
De vier beste nummers drie van de zes groepen gaan ook naar de achtste finales.

Puntentelling

Groepswedstrijden
Voor alle groepswedstrijden dient de uitslag opgegeven te worden. 
Wanneer goed wordt voorspeld of het thuisland wint, het uitland wint of het een gelijkspel wordt, levert dit 3 punten op.
Wanneer het aantal doelpunten van het thuisland goed is ingevuld levert dit 1 extra punt op.
Wanneer het aantal doelpunten van het uitland goed is ingevuld levert dit 1 extra punt op.
Per wedstrijd kunnen zo 5 punten worden gescoord, voor de 36 groepswedstrijden samen dus 180 punten.
Daarnaast zijn er nog 10 punten te verdienen als het totaal aantal doelpunten in alle groepswedstrijden goed is.
Bij ieder doelpunt verschil wordt 1 punt van deze 10 punten afgetrokken. Dit aantal kan niet negatief worden.
Voor alle groepswedstrijden zijn in totaliteit dus 190 punten te verdienen.

Finalewedstrijden
De volgorde van de landen in de finalewedstrijden is voor de puntentelling niet van belang.
Wel kan per ronde maar één keer per land punten worden gescoord. 
Voor ieder goed land in de achtste finales: 3 punten (maximaal 16 maal 3 is 48 punten);
Voor ieder goed land in de kwartfinales: 6 punten (maximaal 8 maal 6 is 48 punten);
Voor ieder goed land in de halve finales: 9 punten (maximaal 4 maal 9 is 36 punten);
Voor ieder goed land in de finale: 14 punten (maximaal 2 maal 14 is 28 punten);
Voor de goede kampioen: 20 punten.
Voor alle finalewedstrijden zijn in totaliteit dus 180 punten te verdienen.
In totaal zijn er derhalve 370 punten te verdienen.


