
       TYPERFAN
INSTRUKCJA GRY

STRONA GŁÓWNA 

Demo: Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie - zaloguj się jako „demo” i zobacz, 

jakie możliwości daje Typerfan. Dzięki opcji „DEMO” możesz sam przekonać się, na 

czym polega nasza gra. (może taki napis na stronie głównej?) 

Zarejestruj się: Aby rozpocząć typowanie, utwórz własne konto. Pamiętaj, że każdy 

typer może posiadać wyłącznie jedno konto w serwisie

Twój status zalogowany/wylogowany widoczny jest w lewym górnym roku ekranu 

Edytuj: Możliwość zmiany Twoich danych podanych podczas rejestracji

Aktualnie  posiadasz: Tu  znajduje  się  łączna  liczba  punktów  uzyskanych  ze 

wszystkich

Pomoc asystenta: Opcja ma na celu pomoc graczom, którzy zapomnieli wytypować 

wyników spotkań, bądź z różnych przyczyn nie mogli tego zrobić. Typy „Asystenta” 

oparte są na średniej statystycznej możemy, więc uzyskać wynik zarówno wysoki, jak 

i niski.

Status kolejki: Informacja o spotkaniach wybranych do typowania.  

Możliwe typowanie najbliższej 23 kolejki: Data trwania kolejki 

Typowanie spotkania: Z jakich rozgrywek pochodzą?

Data  i  czas  blokady  kolejki: Jest  to  data  i  godzina  rozpoczęcia  pierwszego 

wydarzenia  spośród  tych,  wybranych do  kolejki.  Po  przekroczeniu  czasu nie  ma 

możliwości typowania wyników.

Wszystkich zapisanych: Łączna liczba graczy

Aktualna kolejkę typowało już: Liczba graczy, którzy oddali już swoje typy, którzy 

oddali: Liczba oddanych typów



Wiadomości: Narzędzie do porozumiewania się pomiędzy administratorami serwisu 

a  jej  użytkownikami.  W  wiadomościach  najczęściej  zamieszczane  są  informacje 

dotyczące  zestawów spotkań  do  typowanie,  oraz  nowości,  które  pojawiają  się  w 

serwisie

Na stronie on-line 
Aktualnie na stronie: Wskazuje użytkowników, którzy w chwili obecnej przeglądają 

serwis

Ostatnio  na  stronie:  Wskazuje  listę  kilkunastu  ostatnich  użytkowników,  którzy 

przeglądali serwis. W nawiasach podana jest ich ogólna ilość punktów oraz wynik z 

ostatniej kolejki. 

ZAKŁADKI DO STRONA GŁÓWNA

Opis  skrótów: Zawiera  opis  wszystkich  niezrozumiałych  oznaczeń  i  skrótów 

niezbędnych do typowania spotkań.

Regulamin: Regulamin serwisu Typerfana.pl odnosi się do takich spraw jak: Cel gry, 

Uczestnictwo, Punktacja, Typowanie wyników, Zastrzeżenia, Nagrody, Postanowienia 

końcowe. Zalecamy przeczytać przed rozpoczęciem gry.

Board: Służy do wyrażania swoich opinii oraz komunikacji pomiędzy graczami. Pełni 

funkcję quasi forum. 

Wyniki na żywo: Zakładka dodana w celu ułatwienia odnalezienia wyników spotkań. 

Tutaj na żywo możesz śledzić wyniki obstawionych przez siebie spotkań. 

AKTUALNA KOLEJKA

ZAKŁADKI DO AKTUALNA KOLEJKA 

Podgląd  kolejki: Tutaj  możesz  sprawdzić  jak  typowałeś  wyniki  kolejki  oraz 

sprawdzić  ile  zdobyłeś  punktów.  Liczba  punktów  jest  aktualizowana  w  czasie 

rozgrywek. 



Po prawej stronie mamy dwie zielone tabelki:

Przydatne linki: Zbiór linków przydatnych do wytypowania wyników spotkań.

Różności: Tabela punktów, która wskazuje ile punktów dostaniemy za trafiony typ 

oraz ile punktów stracimy typując źle.

Typ 1  trafiony + 3 pkt chybiony – 1 pkt

Typ X trafiony + 4 pkt chybiony – 1 pkt 

Typ 2  trafiony + 3 pkt chybiony – 1 pkt

Typ 1X trafiony + 2 pkt chybiony – 2 pkt 

Typ X2 trafiony + 2 pkt chybiony – 2 pkt

Typ 12 trafiony + 1 pkt chybiony – 2 pkt

Typowanie  meczów: Aby  wytypować  wynik  spotkania  klikamy  w  szare  pole 

oznaczone jednym z symboli 1 / X / 2 / 1X / X2 / 12. Wybrane spotkania możemy 

wykluczyć z typowania - nie powoduje to straty punktów. Po oddaniu typów, na dole 

strony pojawi się maksymalna liczba punktów, którą możemy zdobyć oraz  stracić w 

aktualnej kolejce spotkań. 

Archiwum: Tutaj  możemy  zobaczyć  wszystkie  nasze  typy,  które  oddaliśmy  w 

poprzednich kolejkach. 

Na dole strony znajduje się Objaśnienie kolorów:
Czerwony: błędny typ, strata punktów

Zielony: trafiony typ, zysk punktów

Niebieski: Twój typ

Szary: brak wyniku 

RANKING PRYWATNY

ZAKŁADKI DO RAKING PRYWATNY

Rankingi dzielone: 
Rankingi  oficjalne:  przeznaczone  są  dla  klubów,  forów  dyskusyjnych, 

zorganizowanych  grup,  które  będą  promowały  stronę  typerfana  ze  wskazaniem 

konkretnego rankingu dla swoich uczestników.



Rankingi nieoficjalne: przeznaczone są dla mniejszych grup np. z jednego osiedla, 

szkoły, ulicy, grupy przyjaciół  itp.  Celem rankingów prywatnych jest  rywalizacja  w 

zaprzyjaźnionej  grupie  zawodników.  Po  przypisaniu  się  do  danego  rankingu 

możliwość wypisania sie istnieje dopiero po 10 rozegranych kolejkach. Punktacja w 

rankingach liczona jest od momentu przypisania.

RANKING TYPERÓW

ZAKŁADKI DO RANKING TYPERÓW

Ogólny:

Tabele ligowe: Do każdej ligi przydzielonych jest 50-ciu graczy. Tabela uwzględnia 

sumę  zdobytych  punktów  we  wszystkich  typowanych  spotkaniach.  Poniżej  tabeli 

znajdziemy kryteria pozycji w rankingu oraz opisy skrótów pomocnych przy „czytaniu” 

rankingu. 

Po prawej stronie widzimy także trzy mniejsze tabele: 

Ranking kolejki top 10: Pokazuje najlepszą 10-tkę graczy w aktualnej kolejce. 

Ranking awansu top 10: Dziesięciu graczy, którzy w ostatniej kolejce zanotowali 

największy awans w rankingu. Po nazwie użytkownika podana jest lokata z ubiegłej 

kolejki,  następnie  aktualna  pozycji  rankingowa  oraz  ilość  pozycji,  o  które  w 

klasyfikacji awansował gracz

Ranking spadku top 10:  Dziesięciu graczy, którzy w ostatniej  kolejce zanotowali 

największy spadek w rankingu. Po nazwie użytkownika podana jest lokata z ubiegłej 

kolejki,  następnie  aktualna  pozycji  rankingowa  oraz  ilość  pozycji,  o  które  w 

klasyfikacji spadł gracz 

Kolejka  top  100: Ranking  stu  najlepszych  graczy,  biorąc  pod  uwagę  wyniki 

uzyskane wyłącznie w ostatniej kolejce.  
Typer top 60:  Klasyfikacja najlepszych 60-ciu graczy, którzy zanotowali  najwięcej 

pojedynczych  trafień  (tj.  1,  X,  2).  W  tabeli  brane  pod  uwagę  są  wszystkie 

dotychczasowe typy.   

Moja liga 20:  Jest to ranking, który tworzysz Ty sam, dodając do niego graczy, z 

którymi chcesz się zmierzyć. Aby wybrać gracza, którego chcesz dołączyć do swojej 



ligi kliknij w jego nazwę użytkownika, a następnie kliknij w [Dodaj gracza do MOJA 

LIGA 20]. Liczba graczy w Twojej lidze musi mieścić się w przedziale 1-20.

Jeśli  chcesz  podglądać  typy  innego  gracza,  wystarczy  kliknąć  w  jego  nazwę 

użytkownika.  Daje  to  możliwość  zobaczenia  nawet  najbardziej  szczegółowych 

statystyk jego typów.  

Tygodnia:  Ranking  najlepszych  typerów  w  ciągu  7  dnia  typowania  =  zawsze  2 

kolejki. Trzech najlepszych typerów tygodnia zostaje nagrodzonych.  

Miesiąca: Ranking najlepszych typerów w ciągu miesiąca typowania = w zależności 

od miesiąca 7 lub 8 kolejek. Trzech najlepszych typerów miesiąca dostaje nagrody.

ZAKŁADKI DO STATYSTYKI

Podliczenie typów: Tutaj możemy zobaczyć  jak wyniki  typuje ogół  użytkowników 

serwisu. Zakładka „Podliczenie typów” stanowi dużą  pomoc,  jeśli  wahamy się  jak 

obstawić dane spotkanie. Na każdej możliwości widnieje ilość typów oddanych przez 

graczy, te o najwyższej wartości zostały podświetlone na kolor zielony. 

Rekordy typowań: Jest  to  miejsce,  gdzie  zapisane  zostały  rekordowe zdobycze 

punktowe użytkowników typerfana. Klasyfikacja wskazuje trzech najlepszych graczy 

według ilości spotkań, które typowali. 

Statystyka lig: Wyniki osiągane przez graczy w rozbiciu na poszczególne ligi. Dzięki 

tej  opcji  możemy zobaczyć  stu  najlepiej  typujących graczy biorąc  pod uwagę  ich 

wyniki  uzyskiwane  w  poszczególnych  rozgrywkach  ligowych.  Jest  też  możliwość 

sprawdzenia wyników każdego typera według ligi – w tym celu wystarczy kilknąć w 

jego nazwę użytkownika. 

Zachęcamy aby odwiedzić działy: 
FAQ: Pytania najczęściej zadawane przez użytkowników typerfana

Nagrody: Nagrody - czyli, o co toczy się rywalizacja 

Kontakt: Pytania, wątpliwości? Napisz do nas     
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