
 

 

 

Pravila „Super7“ nagradnog natjecanja 

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila) 

 

 

Organizator 

Članak 1. 

Nagradno natjecanje “Super7” (u daljnjem tekstu skraćeno: Natjecanje) organizira i provodi 

SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu skraćeno kao: 

Organizator). 

 

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u natjecanju 

Članak 2. 

(1) Nagradno natjecanje "Super7" je promotivno nagradno natjecanje putem koje natjecatelji 

mogu ostvariti pravo na nagrade i glavnu nagradu skupljajući bodove u igri „Super7“. 

 

(2) Razdoblje trajanja natjecanja bit će objavljeno na Internet stranici Organizatora 

https://www.super7.hr (u daljnjem tekstu: Internet stranica). 

 

(3) Natjecanje je podijeljeno u više pojedinih kola. Kola natjecanja i njihovo trajanje 

Organizator objavljuje na Internet stranici prije početka svakog kola. 

 

Članak 3. 

(1) Natjecatelji sudjeluju u natjecanju putem Internet stranice. 

 

(2) Natjecatelji sudjeluju u natjecanju pogađajući točan rezultat odabranih utakmica te 

skupljaju bodove u natjecanju na način koji je detaljnije opisan na Internet stranici i 

čl.5. ovih Pravila. Pobjednik svakog kola natjecanja je natjecatelj s najvećim brojem 

osvojenih bodova. 

 

(3) Za sudjelovanje u pojedinom kolu natjecanja, natjecatelj mora pohraniti predviđanja 

ishoda sportskih događaja na Internet stranici prije početka prvog sportskog događaja 

uključenog u pojedino kolo natjecanja. 

 

Pravo sudjelovanja u natjecanju 

Članak 4. 

(1) U natjecanju mogu sudjelovati natjecatelji koji otvore korisnički račun na Internet 

stranici koristeći potvrđenu adresu e-pošte i broj mobitela. 

 

(2) Korisnički račun na Internet stranici mogu otvoriti sve punoljetne osobe s 

prebivalištem na području Republike Hrvatske. 

https://www.super7.hr/


 

 

 

(3) Zaposlenicima Organizatora, kao i zaposlenicima trećih strana koji imaju pristup 

administrativnom dijelu natjecanja i statistici rezultata zabranjeno je sudjelovanje u 

natjecanju. 

 

(4) Natjecatelj može registrirati samo jedan račun na Internet stranici. Ako natjecatelj 

sudjeluje u natjecanju putem više korisničkih računa ili korisničkim račun u kojem se 

koriste lažni i izmišljeni podaci, isti će bit će isključeni iz natjecanja, a osvojeni bodovi 

će biti poništeni. 

 

(5) Samo jedna osoba po kućanstvu ima pravo sudjelovati u natjecanju. Ako se utvrdi da 

u natjecanju sudjeluje više osoba iz istog kućanstva, sve će biti isključene iz natjecanja, 

a osvojeni bodovi će biti poništeni. 

 

 

Pravila bodovanja 

Članak 5. 

(1) Poredak natjecatelja u svakom kolu natjecanja određuje se zbrojem bodova za cijelo 

kolo. 

 

(2) U slučaju odgode ili otkazivanja sportskog događaja u pojedinom kolu natjecanja, 

navedeni sportski događaj bit će isključen iz kola i bit će bodovan s 0 te se glavna 

nagrada u tom kolu se ne može osvojiti. 

 

(3) Službeni rezultati sportskih događaja bit će određen odlukom Organizatora i temeljit 

će se na relevantnom izvoru koji je odabrao Organizator. 

 

(4) Organizator će objaviti ukupni poredak natjecatelja u roku od 7 dana od posljednjeg 

odigranog sportskog događaja u svakom pojedinom kolu natjecanja. 

 

(5) Bodovanje po sportskim događajima je sljedeće: 

● 10 bodova: natjecatelj koji točno predvidi rezultat (npr. predviđanje natjecatelja 2 : 3, 

rezultat 2 : 3) 

● 8 bodova: natjecatelj točno predvidi ishod sportskog događaja i točnu gol razliku ili 

točno predvidi neriješeni ishod sportskog događaja  (npr. predviđanje natjecatelja: 2 : 3, 

rezultat 3 : 4 ili predviđanje natjecatelja 1:1, rezultat 2:2) 

● 7 bodova: natjecatelj točno predvidi ishod sportskog događaja i točan broj golova u 

utakmici (npr. predviđanje natjecatelja 2 : 3, rezultat 1 : 4) 

● 5 bodova: natjecatelj točno predvidi ishod sportskog događaja (npr. predviđanje 

natjecatelja 2 : 3, rezultat 0 : 2) 



 

 

● 2 boda: natjecatelj predvidi točan broj golova u utakmici (npr. predviđanje natjecatelja 

2 : 3, rezultat 5 : 0) 

● 0 bodova: natjecatelj ne predvidi ništa od navedenog (npr. predviđanje natjecatelja: 2 

: 3, rezultat 2 : 0) 

 

(6) Maksimalan broj bodova koji natjecatelj može ostvariti po sportskom događaju je 10, 

osim za sportski događaj označen kao bonus utakmica za koji se može maksimalno 

ostvariti 20 bodova. 

 

(7) Jedan sportski događaja u svakom kolu natjecanja bit će označen kao bonus utakmica 

s prikladnom ikonom i istaknutom bojom. Bodovi iz stavka 5. ovog članka za bonus 

utakmicu množe se s 2. 

 

(8) Maksimalni broj bodova u pojedinom kolu natjecanja iznosi 80 (6 x 10 + 1 x 20). 

 

Nagrade 

Članak 6. 

 

(1) Glavna nagrada natjecanja je nagrada koja iznosi najmanje 13.500,00 € (101.715,75 

HRK). Nakon svakog kola natjecanja u kojem glavna nagrada nije osvojena, ista se 

uvećava za dodatnih 650,00 € (4.897,43 HRK). 

 

(2) Glavnu nagradu će osvojiti onaj natjecatelj koji sakupi maksimalnih 80 bodova u 

pojedinom kolu natjecanja.  

 

(3) Ukoliko u pojedinom kolu natjecanja više natjecatelja ostvari maksimalnih 80 bodova, 

utoliko svi natjecatelji dijele glavnu nagradu (npr. ako glavna nagrada iznosi 14.150,00 

€ (106.613,18 HRK), a tri natjecatelja ostvare maksimalnih 80 bodova u istom kolu 

natjecanja, svaki natjecatelj ostvaruje pravo na glavnu nagradu iznosu od 4.716,67 € / 

35.537,73 HRK). 

 

(4) Glavna nagrada bit će isplaćena na bankovni račun natjecatelja otvoren u Republici 

Hrvatskoj na temelju dostavljenih podataka od strane Natjecatelja.  

 

(5) Nakon završetka kola natjecanja u kojem je osvojena glavna nagrada, iznos glavne 

nagrade u sljedećem kolu natjecanja će iznositi ponovno početnih 13.500,00 € 

(101.715,75 HRK). 

 

(6) Ukoliko glavna nagrada nije osvojena nakon odigranog 52. kola, utoliko se iznos 

glavne nagrade smanjuje na početnih 13.500,00 € (101.715,75 HRK). 

 



 

 

(7) Organizator ima pravo koristiti podatke sudionika u PR svrhe vezane uz dobitak 

glavne nagrade, sudionik je dužan pomoći u intervjuima ili drugim marketinškim 

aktivnostima povezanim s dobitkom glavne nagrade. 

 

 

Članak 7. 

 

(1) Ako u pojedinom kolu natjecanja niti jedan natjecatelj nije ostvario maksimalan broj 

bodova i osvojio glavnu nagradu, natjecatelji koji su prikupili najviše bodova ostvaraju 

pravo na nagrade na temelju svog poretka kako slijedi: 

 

Poredak               Ukupan nagradni fond 384,00 € (2.893,25 kn) 

1 40,00 € / 301,38 kn 

2 25,00 € / 188,36 kn 

3 20,00 € / 150,69 kn 

4 13,00 € / 97,95 kn 

5-10 10,00 € / 75,35 kn 

11-19 8,00 € / 60,28 kn 

20-28 6,00 € / 45,21 kn 

29-40 5,00 € / 37,67 kn 

41-50 4,00 € / 30,14 kn 

 

 

(2) Ako više natjecatelja ostvari isti broj bodova, prednost ima onaj natjecatelj koji je ranije 

na Internet stranici pohranio predviđanja ishoda sportskih događaja u pojedinom kolu 

natjecanja. 

 

(3) Nagrade se dodjeljuju natjecateljima prema postignutom plasmanu navedenom u 

redoslijedu natjecatelja koji objavi Organizator. 

 

(4) Kako bi ostvarili pravo na nagradu opisanu u ovom članku Pravila, natjecatelji moraju 

imati otvoren i potvrđen Internet račun za klađenje na Internet stranici Organizatora 

www.supersport.hr (dalje u tekstu: SuperSport Internet račun), gdje će im osvojena 

nagrada biti dodijeljena kao bonus na njihov Internet račun. 

 

(5) Osvojeni iznos bonusa igrač mora odigrati jednom (1) na SuperSport Internet računu 

kako bi mogao isplatiti eventualne dobitke. 

http://www.supersport.hr/


 

 

Članak 8. 

 

(1) Nakon završetka pojedinog kola Natjecanja, Organizator će u roku od 7 dana putem 

elektroničke pošte obavijestiti Natjecatelja o osvojenoj nagradi odnosno glavnoj 

nagradi i daljnjim koracima za preuzimanje istih. 

 

(2) Organizator će objaviti na Internet stranici poredak natjecatelja u svakom pojedinom 

kolu Natjecanja zajedno s osvojenim bodovima i nagradama svakog natjecatelja, 

koristeći pritom izabrane nadimke natjecatelja.  

 

(3) Ako se nagrada odnosno glavna nagrada ne može dodijeliti natjecatelju zbog njegove 

nesuradnje ili nedostavljanja podataka potrebnih za dodjelu, isti gubi pravo na 

osvajanje nagrade i odnosno glavne nagrade te iste neće biti dodijeljene natjecatelju 

koji je sljedeći najbolje plasiran. Prilikom obavještavanja natjecatelja o osvojenoj 

nagradi odnosno glavnoj nagradi, Organizator će natjecatelja upozoriti na rok u kojem 

je dužan dostaviti tražene podatke. 

 

(4) Sve nagrade, uključujući i glavnu nagradu, su neprenosive, ne mogu se zamijeniti za 

druga materijalna dobra odnosno nagrada se ne može zamijeniti za novac. 

 

Osobni podaci 

Članak 9. 

 

Tijekom natjecanja Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke natjecatelja. Svi 

podaci o obradi i zaštiti osobnih podataka te o tome kako natjecatelj može ostvariti svoja prava 

na zaštitu osobnih podataka navedeni su na Internet stranici u Politici privatnosti. 

 

Završne odredbe 

 

Članak 10. 

Sudjelovanjem u natjecanju svaki natjecatelj izričito potvrđuje da je u cijelosti obaviješten o 

Pravilima, prihvaća ih i istovremeno se obvezuje na njihovo poštivanje. 

 

Članak 11. 

 

(1) Organizator zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ovog natjecanja u bilo koje 

vrijeme, a osobito ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok. 

 

(2) O svim promjenama i novostima u natjecanju organizator će Natjecatelja obavještavati 

objavama na Internet stranici. 

 



 

 

 

 

U Zagrebu, 27. siječnja 2023. 

 

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima 

 

Goran Đurić i Radim Haluza 


