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Vegas pokerturnering 2021 – regler 

 

Pokerturneringen  

• Pokerturneringen är till för Vegas affärspartners och kommer genomföras 31 maj klockan 18 

• Man kommer spela Texas Hold’em i turneringsform på Svenska spel Sport & Casinos 

pokerklient  

• Turneringen kommer vara gratis att delta på.  

• Vegas pokerturnering kommer vara privat och lösenordskyddad 

• 3000 startmarker 

• 12 min nivåer med ante 

• 18 sekunder vanlig betänketid, 30 sekunder extra 

• 60 min sen registrering 

• Man tävlar om en finalplats på Casino Cosmopol i Stockholm. 

 

Deltagarkraven är: 

o Vara ägare eller personal till restaurang eller bingohall som fått inbjudan  

o Ha anmält sig på vegasfamiljen.se 

o Ha genomfört Vegas obligatoriska utbildning innan pokerturneringens start 

o Vara eller bli kund hos Svenska spel Sport & Casino  

o Vara minst 20 år 

o Inte stängt av sig från spel på Sport & Casino, Casino Cosmopol eller spelpaus.se 

Uppfyller man inte samtliga ovanstående punkter, då blir man diskvalificerad och har därmed ingen 

möjlighet att tävla om finalplats eller priser på Casino Cosmopol.  

Länk till utbildningen som man behöver göra innan turneringens start 

https://svenskaspelutbildning.netcompetence.se/ 

 

Hur anmäler man sig? 

• Anmälan sker på Vegasfamiljen.se. Man behöver fylla i: 

o Partnernummer 

o Partnernamn (Restaurangens eller bingohallens namn) 

o Förnamn 

o Efternamn 

o E-postadress 

o Mobilnummer 

• I anmälan behöver man ge sitt samtycke att Svenska spel Sport & Casino kan lämna ut 

uppgifter till Vegas (AB Svenska spel), i syfte att Vegas ska kunna identifiera deltagare och 

resultat i turneringen. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsvenskaspelutbildning.netcompetence.se%2F&data=04%7C01%7CEmil.Demirors%40svenskaspel.se%7C0b7b3b8628ea4df88d5608d90eda08bd%7C9046fe651f8341beaaddfefa0741e78d%7C0%7C0%7C637557152862770363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bb00sbDMisX0m2QCEABaxz3zMa3Np%2FBB6Dhxy66mMEE%3D&reserved=0


 

Intern 

 

 

Finalen på Casino Cosmopol i Stockholm 27 september 

• Finalbordet, dvs de 9 främsta (som uppfyllt deltagarkraven) på den digitala 

pokerturneringen, får åka till Casino Cosmopol i Stockholm måndagen 27 september.  

• Finalisterna tävlar på Casino Cosmopol i Stockholm om pris till affärspartnern (restaurang 

eller bingohall som deltagare företräder) 

• Vegas står för finalisternas resa och logi 

• Finalisterna kommer behöva vara på plats från lunchtid och framåt på finaldagen. 

• På finalen i Casino Cosmopol kommer mängden startmarker bland finalisterna vara: 

o Plats 1 i digitala turneringen får 50 000 startmarker till finalen på Casino Cosmopol 

o Plats 2 i digitala turneringen får 46 000 startmarker till finalen på Casino Cosmopol 

o Plats 3 i digitala turneringen får 43 000 startmarker till finalen på Casino Cosmopol 

o Plats 4-9 i digitala turneringen får 40 000 startmarker till finalen på Casino Cosmopol 

 

Vad händer om finalen på Casino Cosmopol i Stockholm inte kan genomföras? 

• Om inte vi kan genomföra fysisk tävling på Casino Cosmopol den 27 september, då gäller 

placeringarna från den digitala tävlingen. Det innebär att deltagare som vinner den digitala 

tävlingen vinner det pris man hade tävlat om på Casino Cosmopol den 27 september.  

 

Vad händer om man hamnat på finalplats, men inte uppfyllt deltagarkraven? 

• Om en deltagare som hamnat på finalplats och inte uppfyllt deltagarkraven, då diskvalificeras 

deltagaren. Platsen överlåts istället till deltagare som hamnat på bästa placeringen utanför 

finalplats.  

 

Priser man tävlar om på Casino Cosmopol  

• Plats 1 - check från NEH på 12 000 kr  

• Plats 2 - check från NEH på 6 000 kr 

• Plats 3 - check från NEH på 3 000 kr 

 

(Samtliga prissummor är exklusive moms) 

 

Observera att man företräder affärspartner (restaurang eller bingohall) och vinsten man tävlar om 

på Casino Cosmopol är därför ämnat till affärspartnern och inte individen som företräder 

affärspartnern. Summan kommer bland annat kunna användas till arbetskläder och/eller 

inventarier till restaurang- eller bingoverksamheten.  


