
 

Het toernooi wordt opgesplitst in 2 delen: in de groepsfase gaan we als vanouds de 

uitslagen van de wedstrijden voorspellen. In de knock-out fase moet je supporteren 

voor jouw (zie verder) ploegen, want hoe verder ze geraken, hoe meer punten je 

zal sprokkelen. 

 

Groepsfase: voor elk van de 36 matchen voorspel je de uitslag. Je krijgt als volgt 

punten:  

 Je hebt de juiste winnaar voorspeld (of het gelijkspel) : 3 punten.  

 Als je bovendien ook het doelpuntenverschil correct hebt krijg je 1 punt 

extra.  

 Als je de uitslag volledig correct hebt krijg je nog 1 punt extra. 
 

Bijvoorbeeld: voor België – Rusland voorspel je 3-1. 

- Als het een gelijkspel wordt, of Rusland wint: geen punten 

- Als België wint, maar met meer of minder dan 2 doelpunten verschil: 3 

punten 

- Als België wint met 2 doelpunten verschil (maar niet 3-1): 4 punten. 

- Als België wint met 3-1: 5 punten. 

Bij een (voorspeld) gelijkspel krijg je dus minstens 4 punten, omdat je ook sowieso 

het doelpuntenverschil (zijnde 0) correct had. 

 

Voor elke wedstrijd kan je je prono invullen tot vlak voor de aftrap van de match. 

 

Knock-out fase: bij het registreren voor de prono moet je een lijst van 12 landen 

opgeven. Afhankelijk van je positie na de groepsfase, krijg je een aantal landen 

daarvan, die je punten kunnen opleveren in de knock-out fase. 

 

Het klassement na de groepsfase wordt als volgt opgedeeld: 

Groep ..  (%-schijf) Posities (voorbeeld indien 

40 deelnemers) 

Aantal landen naar 

knock-out 

1:  eerste 15% Positie 1 – 6 12 



2: 15% - 30% Positie 7 – 12 11 

3: 30% - 45% Positie 13 - 18 10 

4: 45% - 60% Positie 19 - 24 9 

5: 60% - 80% Positie 24 - 32 8 

6: 80% - 100% Positie 33 - 40 7 

 

In de tweede kolom staat een voorbeeld voor het geval we met 40 deelnemers 

zouden zijn. Na aanvang van het toernooi, als duidelijk is met hoeveel we effectief 

zijn, zal bekend gemaakt worden hoe de exacte verdeling juist gebeurd. 

Voor het aantal landen die je meekrijgt: we nemen telkens de “top x” uit je 

opgegeven lijst. Dus voor wie 10 landen krijgt, vallen de laatste 2 landen uit de 

opgegeven lijst van 12 landen af. 

 

Voor elke ploeg die een bepaalde ronde haalt, krijg je punten (deze worden bij de 

punten van de groepsfase geteld). 

Een land krijgt volgend aantal punten voor het bereiken van bepaalde ronde:  

 Achtste finale: 4 punten 

 Kwartfinale: 5 punten 

 Halve finale: 7 punten 

 Finale: 10 punten  (+ 6 punten voor winnaar) 

  

De lijst van landen wordt door jou gekozen bij registratie. De landen op plaats 1, 5 

en 9 (in jouw lijst) komen uit de landen die in pot 1 zaten bij de loting, de landen 

op plaats 2, 6 en 10 uit pot 2, de landen op plaats 3, 7 en 11 uit pot 3 en de landen 

op plaats 4, 8 en 12 komen uit pot 4. 

 

 

Tot slot worden er bij registratie ook nog 2 schiftingsvragen gesteld, die zullen 

gebruikt worden bij gelijke stand:  

- het totaal aantal doelpunten na de groepsfase (36 matchen): zal gebruikt 

worden bij gelijke stand na de groepsfase.  

- Het aantal doelpunten dat de topschutter van het toernooi maakt: zal 

gebruikt worden bij gelijke stand in het eindklassement. 

Deelname kost 8 eur, en zoals de prono-traditie het voorschrijft worden enkel de 

kosten voor de website afgehouden. De rest gaat integraal in de prijzenpot en 

wordt verdeeld over de top X in het eindklassement. Dit zal ook preciezer bekend 

gemaakt worden eens we weten met hoeveel deelnemers we zijn. 

Het inschrijvingsgeld kan betaald worden op rekening nr BE72 7755 7455 9616. 

Wie iets overhield aan de JPL 20-21 prono kan dit ook gebruiken om de EK-prono 

(deels) mee te betalen, laat me dit dan even weten aub. 


