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RÃ©gÃ³ta dÃ©delgetett Ã¡lmunk vÃ¡lik most valÃ³ra. 2008. mÃ¡rcius 1-tÅ‘l bevezetjÃ¼k a "HÃ³nap JÃ¡tÃ©kosa" megtisztelÅ‘
cÃ-met! Mivel jÃ¡r a HÃ³nap JÃ¡tÃ©kosa cÃ-m?Minden gyÅ‘ztes kap az adatlapjÃ¡ra egy szÃ©p Ã©rmet, amelybÅ‘l mindig lÃ¡ts
hogy Å‘ a gyÅ‘ztesek egyike. Mi ezt tartjuk a legnagyobb elismerÃ©snek! Azonban szeretnÃ©nk, ha nem csak a gÃ©p elÅ‘tt Ã¼l
jÃ¡tszanÃ¡tok, Ã©ppen ezÃ©rt a gyÅ‘ztes kap tÅ‘lÃ¼nk egy tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kot ajÃ¡ndÃ©kba!

Hogyan lehetsz a HÃ³nap JÃ¡tÃ©kosa?EgyszerÅ±. JÃ¡tssz Ã©s nyerj a JÃ¡tÃ©klapon minÃ©l tÃ¶bb online tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kban!
ElÅ‘nyben vannak azok, akik mindig itt "lÃ³gnak"?Nem. AzÃ©rt, hogy mindenkinek legyen esÃ©lye megnyerni a cÃ-met, a
beszÃ¡mÃ-thatÃ³ jÃ¡tÃ©kok szÃ¡mÃ¡t 30
partira korlÃ¡toztuk! TehÃ¡t max. 30 befejezett
jÃ¡tÃ©kot veszÃ¼nk figyelembe a dÃ-j odaÃ-tÃ©lÃ©sÃ©nÃ©l!
Na, de ki lesz a gyÅ‘ztes?

Mindig az lesz a gyÅ‘ztes, aki az adott hÃ³nap utolsÃ³ napjÃ¡n 0 Ã³ra 0 perckor az adott hÃ³napra vonatkozÃ³ Ã¶sszesÃ-tett
lista Ã©lÃ©n Ã¡ll.
A "HÃ³nap JÃ¡tÃ©kosa" cÃ-met nem feltÃ©tlenÃ¼l az fogja elhÃ³dÃ-tani, aki a
legtÃ¶bb jÃ¡tÃ©kot jÃ¡tszotta, Ã©s az sem biztos, hogy az, akinek a legtÃ¶bb
gyÅ‘zelme van.
Valahol
van egy arany kÃ¶zÃ©pÃºt: arÃ¡nylag sok jÃ¡tszott jÃ¡tÃ©k, Ã©s emellett a nyert
jÃ¡tÃ©koknak a lejÃ¡tszott partikhoz valÃ³ arÃ¡nya is jÃ³. Na, persze az sem
mindegy, hogy hÃ¡ny szemÃ©lyes partiban nyert valaki. Hogy pontosan mi ez
az arany kÃ¶zÃ©pÃºt....nos, azt kellene megtalÃ¡lni. Ki indulhat a cÃ-mÃ©rt folyÃ³ versenyben?BÃ¡rki indulhat a cÃ-mÃ©rt, aki
tagja a JÃ¡tÃ©klapnak Ã©s elfogadja a pontszÃ¡mÃ-tÃ¡si rendszert. NotÃ³rius jÃ¡tÃ©kfÃ©lbehagyÃ³knakHa valaki Ãºgy lÃ¡tja, h
vesztÃ©sre Ã¡ll Ã©s ezÃ©rt - Ãºgymond fÃ©lbehagy egy jÃ¡tÃ©kot - akkor azzal csak magÃ¡t bÃ¼nteti! Ugyanis az Ã-gy
megszakÃ-tott jÃ¡tÃ©k levonÃ³dik a dÃ-jnÃ¡l figylembe vett 30 partibÃ³l, de csak annÃ¡l a jÃ¡tÃ©kosnÃ¡l, aki nem lÃ©p idÅ‘ben!
dÃ¶ntÃ©s, a te kezedben van!A jÃ¡tÃ©kosoknak lehetÅ‘sÃ©gÃ¼k van kivÃ¡lasztani, hogy melyik jÃ¡tÃ©k szÃ¡mÃ-tson bele a 30
Ehhez az online tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kok jobb
felsÅ‘ sarkÃ¡ban megtalÃ¡lhatÃ³ panelt kell hasznÃ¡lnod, de ezt mÃ©g az elsÅ‘ lÃ©pÃ©sed elÅ‘tt el kell dÃ¶ntened az adott
jÃ¡tÃ©kban! TermÃ©szetesen a kivÃ¡lasztÃ¡stÃ³l fÃ¼ggetlenÃ¼l tovÃ¡bbra is minden, a jÃ¡tÃ©kos Ã¡ltal lejÃ¡tszott parti bekerÃ
Ã¶sszesÃ-tett statisztikÃ¡ba, csak a havi Ã¶sszesÃ-tÃ©sbÅ‘l marad ki.

KissÃ© Ã©rtelmetlennek tÅ±nhet ez a vÃ¡lasztÃ¡si metÃ³dus, mivel a legtÃ¶bb
jÃ¡tÃ©k a szerencsÃ©n mÃºlik, de ki tudja, lehet, hogy valaki Ãºgy Ã©rzi, jÃ³
napja lesz, vagy netÃ¡n bal lÃ¡bbal kelt fel, esetleg ismeri ellenfele(i)
kÃ©pessÃ©geit ;). TehÃ¡t, megvan a vÃ¡lasztÃ¡s lehetÅ‘sÃ©ge mindenki szÃ¡mÃ¡ra,
mÃ©g ha nem is sokat szÃ¡mÃ-t.
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