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Pravidla soutěže WinSignals Champions 2016 

 
1. Cílem pravidel je sjednotit podmínky soutěže pro všechny účastníky a přizpůsobit Pravidla tomu, co byste v reálné praxi mohli 

dělat na Live účtu v rámci Pravidel bezpečného obchodování, resp. simulovat podmínky profesionálního tradera poskytujícího 
signály pro veřejnost.  

2. Soutěž spočívá v tom, že pokud identifikujete potenciální ziskové situace pro některé z níže uvedených aktiv, zadáte svůj 
burzovní signál do trhu do aplikace WinTraders – administrace   a následně otevřete obchod se stejnými parametry včetně 
zadání limitů PT a SL na Vaší Demo platformě Goldstarway. Obchod bude proveden metodikou „set and forget“, tedy zadej a 
zapomeň bez jakýchkoli dalších zásahů, řízení nebo ručního uzavírání.  

3. Soutěž bude probíhat pro všechny účastníky v jednotném termínu ve dvou po sobě jdoucích kolech. Každé z kol trvá tři týdny a 
proběhne v termínech: 1. kolo pondělí 26.9.2016 – pátek 14.10.2016 a druhé kolo od17.10.2016 do 4.11.2016. Pro každé z kol 
budete potřebovat samostatný Demo účet na platformě Goldstarway. 

4. Každý účastník na svém Demo účtu obdrží ekvivalent 50 tisíc USD, který je třeba před zahájením obchodování snížit na kapitál v 
Balance na hodnotu 10.000 USD (v horní navigaci na platformě na tlačítku Home klikněte na Make a Deposit a do okénka 
napište záporný vklad -40000 a potvrďte OK. Po potvrzení se vám přenastaví výchozí hodnota v Balance na požadovanou 
částku).  

5. Pro účely soutěže lze při obchodování pracovat s následujícími aktivy: akciové indexy S&P500 a DJIA (Dow Jones Industrial 
Average), komodity ropa Crude Oil (C/O) a zlato Gold, dále měnové páry Forexu EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.  
 

6. Soutěžící otevírají každý z uskutečněných obchodů ve standardní velikosti 1 lot. Počet současně otevřených obchodů s různými 
aktivy není omezen, ale doporučujeme pracovat s rozumným množstvím obchodů, jako na živém účtu (výjimkou je Časový limit 
– viz bod 8). 
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7. Otevírat obchody je povoleno pouze v časech nejlepší likvidity pro obchodování na evropských a amerických burzách, tj. od 8:00 

do 22:00 SEČ. Obchody provedené mimo toto časové rozmezí nebudou do hodnocení výsledků soutěže zařazeny. 

8. Frekvence pro obchodování & časový limit. Jednotlivé pozice s jedním druhem aktiva lze otevírat v rozpětí minimálně 60 
minut. To znamená, že nelze otevírat v rozpětí méně než 60 minut více obchodů s jedním, tj. stejným, aktivem. Oproti tomu v 
tomto časovém rozpětí 60 minut lze otevírat pozice s jiným aktivem. 

Toto pravidlo eliminuje pokusy o frekvenční obchodování nebo snahu obejít pravidlo omezující počet lotů v dané obchodní situaci. Pravidlo odpovídá více 
možnému průběhu obchodování v reálné praxi, jehož účelem je zamezit situaci s přeobchodováním účtu.  

9.  V rámci shodných podmínek pro soutěžící je povolena maximální úroveň zisku (PT) na 1 obchod 60 $/1 lot a úroveň ztráty (SL) 
40 $/1 lot (minimální Win/Loss ratio 1,5).  

Na platformě Goldstarway to znamená:  

- měnové páry 60/40 pips (limit/stop), 

- Index DJIA a Crode Oil C/O – 60/40 pips 

- Index SP500 1200/800 pips 

- zlato Gold 600/400 pips 

Uvedené hodnoty jsou maximální, můžete je podle vlastního uvážení snížit. 

10.  Vlastní pokus v soutěži probíhá tak, že zadáte svůj WinSignal do tabulek aplikace WinTraders – administrace: 
 

a. číslo vlastního signálu do první kolonky (číslujte vzestupně od 1 do N, v každém kole soutěže začíná číslování od 1)  
b. do druhé kolonky typ aktiva (pro aktiva používejte zkratek SP500, DJI, C/O, Gold, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY)  
c. druh obchodu (Sell nebo Buy)  
d. Entry  vstupní cena aktiva  
e. PT cena aktiva pro očekávaný profit target (zisk)  
f. MSL cena aktiva pro maximální hranici ztráty (StopLoss).  

 
11.Následně signál se stejným zadáním zobchodujete na svém registrovaném Demo účtu se zadáním PT (Limit) a SL (Stop). 

Ukončení signálu (obchodu) tedy proběhne automaticky bez Vašeho dalšího sledování nebo aktivity. Vaším cílem bude správný 
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odhad trendu trhu a také správné hodnoty pro definici zisku (ztráty). Účel je být co nejúspěšnější (co nejvíce obchodů 
s dosažením PT) a dosáhnout co nejvyšší zisk za tři týdny v soutěži. 

 
DŮLEŽITÉ! 
Je nutné zadat signál a zároveň daný obchod zrealizovat na registrovaném Demo účtu. Pokud soutěžící neprovede obě akce 
najednou, nelze výsledek ani signál započítat do konečného hodnocení!  
 
Přípustné maximální časové zpoždění mezi odesláním signálu a zadáním obchodu je 2 minuty. 
 

12.Příklad zadání možného signálu je následující:  
 
Pořadové číslo WinSignálu:  5 
Text: Sell Gold 1320,00 PT 1310,00 SL 1328,00 
 
Jednotlivé údaje oddělte jednoduše mezerou. Nevkládejte žádné jiné znaky. Po zadání dat kliknete na tlačítko „Uložit do WT 
live“ a potvrďte.  

 
Systém automaticky doplní vaši identifikaci, datum a čas odeslání signálu a zobrazí vaše zadání pod tabulkami. 
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13. Konkrétní podmínky soutěže jsou řešeny výhradně v rámci jurisdikce organizující firmy, tato soutěž je vypsána výhradně pro 

zájemce o obchodování s Goldstarway a WinSignals s tím, že region a domicil jednotlivých účastníků neřešíme. Soutěžícím 
nevzniká na výhru právní nárok, ani možnost reklamací čehokoliv, účast v soutěži je dobrovolná. Výklad pravidel je plně v 
pravomoci vyhlašovatele soutěže.  

 

 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a inspirací.  

Nastupte svou cestu k finanční nezávislosti s WinSignals! 

 

 


