Κανόνες Στοιχηματισμού PHUMELELA
1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Σε αυτούς τους κανόνες ο ενικός αριθμός θα συμπεριλαμβάνει τον πληθυντικό, το
αρσενικό θα συμπεριλαμβάνει το θηλυκό και αντιστρόφως, εκτός εάν αυτό δεν
συνάδει με το συγκείμενο.
1.1. ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: το επίσημο δελτίο στοιχηματισμού που παρέχεται
από το Φορέα Εκμετάλλευσης για την επιλογή στοιχημάτων, συνδυασμών ίππων ή
αθλητικών αποτελεσμάτων και άλλων προβλέψεων που «διαβάζονται» από τα
τερματικά έκδοσης δελτίων.
1.2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΡΤ: η μορφή στοιχηματισμού στην οποία οι επιλεγμένοι
ίπποι ή τα αθλητικά αποτελέσματα περιορίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
ανάλογα με τον τύπο του στοιχήματος, και εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στα
ακόλουθα στοιχήματα: Swinger, Exacta, Trifecta και Quartet.
1.3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΣ ΙΠΠΟΣ: οποιοσδήποτε ίππος που εμφανίζεται ως συμμετέχων
ή Επιλαχών στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών, ο οποίος, ανεξαρτήτως από το
αν διαγραφεί πριν ή μετά από την εκτύπωση του προγράμματος ιπποδρομιών, θα
θεωρείται ανακοινωθείς.
1.4. COMMINGLING: Η συγκέντρωση συγκεκριμένων τύπων στοιχημάτων στο
πλαίσιο προκαθορισμένης κοινότητας στοιχηματισμού ή φορέων στοιχηματισμού
και η ανακοίνωση κοινών αποδόσεων σε αυτή την κοινότητα. Στα στοιχήματα
συγκεντρωτή ισχύουν οι κανόνες του διαχειριστή του διοργανωτή.
1.5. ΠΕΛΑΤΗΣ: το άτομο που καταθέτει ένα στοίχημα σε αδειοδοτημένο ΦΟΡΕΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. Οι λέξεις παίκτης/επενδυτής/φίλιππος θα έχουν παρόμοια
σημασία.
1.6. ΑΠΟΔΟΣΗ: το ποσό που ανακοινώνεται ως πληρωτέο στους κατόχους
νικηφόρων δελτίων, αναφορικά με κάθε μονάδα στοιχηματισμού, βάσει αυτών
των κανόνων, όπως αυτοί εφαρμόζονται σε κάθε μορφή στοιχηματισμού.
1.7. ΠΛΑΣΑΡΙΣΜΑ (ΣΤΟΙΧΗΜΑ EACH WAY): ένα στοίχημα win και ένα στοίχημα
place επί του ίδιου ίππου στο ίδιο δελτίο.
1.8. ΓΕΓΟΝΟΣ: αθλητικό ή άλλο νόμιμο γεγονός επί του οποίου επιτρέπεται ο
στοιχηματισμός.
1.9. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: πρόσωπο που ενεργεί ως τέτοιο εκ μέρους του Φορέα
Εκμετάλλευσης, υπό μόνιμη ή προσωρινή ιδιότητα.
1.10 ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: εάν ένας ίππος που δεν έχει αγωνιστεί
στο παρελθόν νικήσει σε ένα σκέλος, τότε ο πρώτος αφιχθείς ίππος εξ αυτών που
έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν θα θεωρείται επίσης νικητής σε ορισμένα
στοιχήματα, εκτός από περιπτώσεις που το στοίχημα προσφέρεται σε ιπποδρομίες
ή γεγονότα εκτός της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, στην οποία περίπτωση ο
Κανόνας Πρώτης Συμμετοχής δεν ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
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1.11. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ: το συνολικό ποσό που λήφθηκε για
συγκεκριμένο στοίχημα.
1.12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: η δικαιοδοσία εντός της οποίας τα στοιχήματα
συγκεντρωτή διεξάγονται επί ιπποδρομιακού γεγονότος.
1.13. JSE: το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE).
1.14. ΣΚΕΛΟΣ: κάθε ιπποδρομία ή γεγονός που έχει οριστεί στις μορφές
στοιχηματισμού που απαιτούν περισσότερες από μία επιλογές επί ιπποδρομιών ή
γεγονότων. Κάθε ιπποδρομία ή γεγονός νοείται ως σκέλος του στοιχήματος. Η
πρώτη ιπποδρομία ή γεγονός που έχει οριστεί προς διεξαγωγή είναι το πρώτο
σκέλος. Η δεύτερη ιπποδρομία ή γεγονός που έχει οριστεί προς διεξαγωγή είναι το
δεύτερο σκέλος κ.ο.κ., αναλόγως με τον αριθμό των ιπποδρομιών ή των γεγονότων
που απαιτούνται για συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος.
1.15. ΑΝΗΛΙΚΟΣ: άτομο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.
1.16. ΕΘΝΙΚΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ (NHA): οποιαδήποτε ένωση αποτελείται από
αντιπροσώπους της βιομηχανίας ιπποδρομιών με καθήκον την επίβλεψη και
τέλεση των ιπποδρομιακών γεγονότων.
1.17. ΚΑΘΑΡΟ ή ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: το Ακαθάριστο Ποσό
Στοιχημάτων μείον τις Υποχρεωτικές ή επιτρεπόμενες Κρατήσεις.
1.18. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ: πρόσωπο που ενεργεί ως τέτοιο εκ μέρους του Φορέα
Εκμετάλλευσης, υπό μόνιμη ή προσωρινή ιδιότητα.
1.19. ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: η επίσημη ανακοίνωση και δημοσίευση των
επίσημων αποτελεσμάτων ή της έκβασης του γεγονότος, η οποία σημαίνει την
πληρωμή της απόδοσης σύμφωνα με τους όρους αυτού. Ο όρος αυτός
περιλαμβάνει οποιοδήποτε διορθωμένο ή τροποποιημένο αποτέλεσμα από το
Φορέα Εκμετάλλευσης κατόπιν της αρχικής ανακοίνωσης και δημοσίευσης.
1.20. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: η εταιρεία ή άλλος φορέας,
συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών ή νόμιμων προστηθέντων αυτών, είτε
πρόκειται για Λέσχη ή άλλη οντότητα, που έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής
στοιχημάτων μέσω διαχειριστή.
1.21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ: το επίσημο πρόγραμμα που δημοσιεύεται από
το Φορέα Εκμετάλλευσης για συγκεκριμένη ιπποδρομιακή συγκέντρωση ή
ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις ή γεγονότα, με τους συμμετέχοντες ίππους και
άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις ιπποδρομίες.
1.22. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: ο ίππος που έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμα
ιπποδρομιών ως αντικαταστάτης για οποιοδήποτε ίππο που ενδέχεται να
διαγραφεί από την ιπποδρομία αυτή πριν από συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο
ίππος αυτός διατηρεί τον αριθμό που έλαβε στο πρόγραμμα και αποτελεί μέρος
του πεδίου του προγράμματος.
1.23. ΚΑΝΟΝΕΣ: οι Κανόνες Λειτουργίας Στοιχηματισμού που συμπεριλαμβάνουν
το Διαχειριστή, όπως ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς.
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1.24. ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: ο ίππος που συμμετέχει σε μια ιπποδρομία ή
ιπποδρομιακό γεγονός και που δεν έχει αποσυρθεί πριν ή μετά από την έναρξη
αυτής της ιπποδρομίας ή του ιπποδρομιακού γεγονότος.
1.25. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ (ΤΙΜΗ SPOT): η τιμή του αγαθού, του τίτλου ή του
νομίσματος που προσφέρεται για άμεση (spot) εκκαθάριση (πληρωμή και
παράδοση).
1.26. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΗΣ: το άτομο που απασχολείται από την NHA ή δρα για
λογαριασμό αυτής.
1.27. ΕΚΔΟΘΕΝ ΔΕΛΤΙΟ: το επίσημο δελτίο στοιχηματισμού που υπόκειται σε
αυτούς τους κανόνες.
1.28. ΦΑΒΟΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: Ο ίππος που έχει λάβει τις περισσότερες μονάδες
στοιχηματισμού για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Εάν δύο ή περισσότεροι
ίπποι έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό μονάδων στοιχηματισμού, θα ανακοινωθούν
Κοινά Φαβορί.
1.29. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Η εβδομάδα συναλλαγών, για τους σκοπούς των
παρόντων κανόνων, αποτελείται από τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας που
αρχίζουν από τη Δευτέρα 9 π.μ. και τελειώνουν την Παρασκευή στις 6 μ.μ., κατά τη
διάρκεια των οποίων διεξάγονται συναλλαγές στο JSE, ή οποιαδήποτε άλλη
περίοδος ορίζεται από το JSE.
1.30. ΕΓΚΥΡΟ ΔΕΛΤΙΟ: Κανένα δελτίο δεν θα θεωρείται έγκυρο, εκτός αν έχει
εκδοθεί από ένα λειτουργικό τερματικό σε επίσημο χαρτί δελτίου και
περιλαμβάνει τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το μέρος, το γεγονός, την
επιλογή, τον τύπο στοιχήματος, το στοιχηματισθέν ποσό, την ημερομηνία και τον
αριθμό δελτίου.
1.31. ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: το άτομο που προσκομίζει ένα έγκυρο δελτίο
προς εξόφληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΓΕΝΙΚΑ
2.1 ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΩΝ:
2.1.1 Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλα τα ιπποδρομιακά στοιχήματα, αθλητικά γεγονότα ή
οποιοδήποτε σχετικό στοίχημα που διεξάγεται με ή μέσω Διαχειριστή («Φορέας
Εκμετάλλευσης») ή μέσω οποιουδήποτε σημείου πώλησης εξουσιοδοτημένου από το Φορέα
Εκμετάλλευσης, κατά περίπτωση, δεδομένου ότι έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από την
Τοπική Αρχή Αδειοδότησης(«PLA») που έχει δικαιοδοσία επί του φορέα.
2.1.2. Εάν οποιοσδήποτε κανόνας σχετίζεται με συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος, τότε αυτός
θα ισχύει μόνο εάν ο Φορέας Εκμετάλλευσης προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος.
2.1.3. Οι ιπποδρομίες διεξάγονται βάσει των κανόνων της Εθνικής Ιπποδρομιακής Αρχής
(NHA) και των προϋποθέσεων που επιβάλλονται από την PLA.
2.1.4. Αυτοί οι κανόνες καλύπτουν όλα τα στοιχήματα επί ιπποδρομιών που διοργανώνονται
από τους Φορείς Εκμετάλλευσης στη Νότιο Αφρική και δεν ισχύουν για ιπποδρομίες που
διοργανώνονται στο εξωτερικό. Οι κανόνες του ξένου διοργανωτή θα εφαρμόζονται σε
περίπτωση στοιχηματισμού σε ξένα στοιχήματα (κοινός συγκεντρωτής με τον ξένο
διοργανωτή, «commingling»), δεδομένου ότι οι κανόνες διοργάνωσης έχουν σταλεί από τον
αντίστοιχο Φορέα Εκμετάλλευσης σε καθεμία από τις PLA και είναι διαθέσιμοι εκ των
προτέρων στους πελάτες που επιθυμούν να στοιχηματίσουν. Οι Φορείς Εκμετάλλευσης θα

3

πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα καινούργια ξένα στοιχήματα εξηγούνται επαρκώς και ότι οι
όποιες διαφορές επισημαίνονται σαφώς και δημοσιοποιούνται.
2.1.5. Οι κανόνες αυτοί δεν αποτελούν προσφορά των Φορέων Εκμετάλλευσης του
Διαχειριστή ώστε να στοιχηματίσει ο οποιοσδήποτε σε αυτόν και, αντιστοίχως, οι Φορείς
Εκμετάλλευσης του Διαχειριστή δεν υποχρεούνται να προσφέρουν οποιοδήποτε τύπο
στοιχήματος, που προβλέπεται στις παρούσες διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη ιπποδρομιακή
συγκέντρωση ή ιπποδρομία, αθλητικό γεγονός ή κάποιο συναφές νόμιμο γεγονός.
2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Θα πραγματοποιούνται κρατήσεις από τα ακαθάριστα
έσοδα κάθε στοιχήματος, όπως προβλέπεται από την τοπική ή την εθνική νομοθεσία και
όπως ορίζεται από καιρού εις καιρόν, πριν από τον υπολογισμό των αποδόσεων.
2.3 ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙΙΠΠΟΙ
2.3.1 Όταν, σε οποιαδήποτε ιπποδρομία, συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι του ίδιου
προπονητή (συμπεριλαμβανομένων των επιλαχόντων ίππων), οι ίπποι αυτοί θα πρέπει να
ομαδοποιούνται ή να ζευγοποιούνται στο Διαχειριστή μόνο για τα στοιχήματα Pick 6, 7, 8 και
9.
2.3.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών των κανόνων, όταν ένας ομόσταυλος ίππος
κερδίσει σε μία ιπποδρομία, όλοι οι ομόσταυλοι ίπποι θα αναδεικνύονται στην ίδια θέση για
τον υπολογισμό και την πληρωμή των αποδόσεων των στοιχημάτων Pick 6, 7, 8 και 9, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά.
2.3.3 Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι ομόσταυλοι ίπποι διαγραφούν, αυτός ο
ίππος/αυτοί οι ίπποι θα αντικατασταθεί/ούν από τον ίππο/τους ίππους που κατέλαβε/αν την
υψηλότερη θέση ανάμεσα στους ακόλουθους:
2.3.3.1 στο φαβορί του Διαχειριστή ή
2.3.3.2 στον εναπομείναντα ίππο/στους εναπομείναντες ομόσταυλους ίππους.
2.3.4 Η αλλαγή προπονητή ενός ίππου μετά την εκτύπωση του προγράμματος της
ιπποδρομίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη, λόγω των ομόσταυλων ίππων. Θα ισχύει το ίδιο
καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή.
2.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ:
2.4.1 Εάν ένας ίππος αποσυρθεί από μια ιπποδρομία πριν ή αφότου τεθεί υπό τις διαταγές
του αφέτη ή στην περίπτωση που μία από τις πόρτες εκκίνησης δεν ανοίξει, κάτι που
εμποδίζει τη δίκαιη εκκίνηση, ο ίππος θα θεωρείται διαγραφείς και τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί σε αυτόν σε οποιοδήποτε στοίχημα Win, Place, Exacta, Quartet, Swinger,
Trifecta ή άλλο, βάσει των διατάξεων αυτών των κανόνων, θα επιστρέφονται στον πελάτη.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθούν ή ακυρωθούν ιπποδρομιακές συγκεντρώσεις ή μια
ιπποδρομία, τότε θα πρέπει να γίνει πλήρης επιστροφή των χρημάτων που έχουν
στοιχηματιστεί, όπως αυτό προβλέπεται στη διάταξη επιστροφής χρημάτων για κάθε τύπο
στοιχήματος.
2.4.1.1 Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο με την επίδειξη έγκυρου δελτίου το οποίο
θα φέρει τον αριθμό του διαγραφέντος ίππου.
2.4.2 Αλλαγή χώρου ή ιπποδρόμου
Σε περίπτωση που αλλάξει ο χώρος ή ο ιππόδρομος μιας ιπποδρομίας σε σχέση με αυτόν που
είχε ανακοινωθεί, τα στοιχήματα θα συνεχίσουν να ισχύουν και θα μεταφερθούν στο νέο
χώρο/ιππόδρομο. Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη, εκτός
αν ματαιωθεί η ιπποδρομία, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα 2.4.1.
2.4.3 Αναβολή ιπποδρομίας
Εάν μια ιπποδρομία αλλάξει ημερομηνία διεξαγωγής, σε οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία
2.4.3.1 εντός 48 ωρών από την αρχικώς ανακοινωθείσα ημερομηνία, στον ίδιο χώρο, τότε το
στοίχημα συνεχίζει να ισχύει.
2.4.3.2 έπειτα από 48 ώρες από την αρχικώς ανακοινωθείσα ημερομηνία, η ιπποδρομία θα
θεωρείται ματαιωθείσα ως προς το στοιχηματισμό και θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα
2.4.1.
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2.4.3.2 Ωστόσο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται, οποιαδήποτε στιγμή εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, να ματαιώσει την ιπποδρομία, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του
κανόνα 2.4.1.
2.5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:
2.5.1 Όλες οι αποδόσεις ανά βασική μονάδα στοιχηματισμού θα υπολογίζονται ως προς το
πλήρες R0-10 και το όποιο εναπομείναν ποσό μετά από αυτόν τον υπολογισμό θα
συγκεντρώνεται και θα ανήκει, κατά περίπτωση, στο Φορέα Εκμετάλλευσης.
2.5.2 Οι κλασματικές αποδόσεις θα υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό της απόδοσης της
μονάδας στοιχηματισμού με το ποσοστό των αγορασθεισών μονάδων στοιχηματισμού και θα
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο πλησιέστερο σεντ. Η απόδοση που προκύπτει
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των φορών που έχει κερδίσει το στοίχημα και
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο πλησιέστερο R0-10. Οποιοδήποτε εναπομείναν ποσό θα
συγκεντρώνεται και θα ανήκει, κατά περίπτωση, στο Φορέα Εκμετάλλευσης.
2.6 ΧΑΜΕΝΑ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ Δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα γίνεται
δεκτή καμία αξίωση από χαμένο ή κατεστραμμένο δελτίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
το Φορέα Εκμετάλλευσης στον Εσωτερικό Κανονισμό του.
2.7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
2.7.1 Δεν θα γίνεται δεκτή καμία αξίωση για πληρωμή απόδοσης ή επιστροφή χρημάτων
εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας (όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία) από την
ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Φορέα
Εκμετάλλευσης στον Εσωτερικό Κανονισμό του.
2.7.2 Τα χρήματα που δεν ζητούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την
ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου θα καταπίπτουν, θα συγκεντρώνονται και θα ανήκουν στο
Φορέα Εκμετάλλευσης, ενώ θα υπόκεινται στον προβλεπόμενο φόρο.
2.8 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών των κανόνων, η
πληρωμή των αποδόσεων θα αρχίζει το συντομότερο δυνατό έπειτα από την απόφαση για
κάθε ιπποδρομία ή ιπποδρομιακή συγκέντρωση, την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και
την επισημοποίησή τους. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να τροποποιεί τις αποδόσεις
έπειτα από διόρθωση ή τροποποίηση του επίσημου αποτελέσματος, ή να διορθώνει τον
υπολογισμό των αποδόσεων και να πληρώνει τις ορθές αποδόσεις, στην οποία περίπτωση ο
πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης της προηγούμενης λανθασμένης απόδοσης.
2.9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Εάν κατατεθεί ένσταση εναντίον του αποτελέσματος μιας ιπποδρομίας, οι
όποιες πληρωμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης της
ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή των Ελλανοδικών.
2.10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ: Καμία καταγγελία δεν θα γίνεται αποδεκτή σχετικά με την ορθότητα
ενός δελτίου, την ορθότητα της αλλαγής ή την πληρωμή της απόδοσης μετά από την
απομάκρυνση από το ταμείο/πάγκο του Φορέα Εκμετάλλευσης.
2.11 ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Δεν επιτρέπεται ο στοιχηματισμός από ανηλίκους ή για λογαριασμό
ανηλίκων, και καμία απόδοση δεν καταβάλλεται σε ανήλικο ή σε κάποιον που ενεργεί για
λογαριασμό ανηλίκου.
2.12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ή οποιοσδήποτε Ελλανοδίκης,
μέλος της Διοίκησης, Μέλος, Ανεξάρτητος Αδειοδοτημένος Ανάδοχος, Εκπρόσωπος ή
Υπάλληλος δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία που οφείλεται σε παραβίαση της σύμβασης ή σε
πράξη που σχετίζεται με το στοιχηματισμό σε Διαχειριστή για τον οποίο είναι υπεύθυνος/οι
άμεσα, έμμεσα, καθ’ υποκατάσταση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και, ειδικότερα, κανένας
από τους ανωτέρω δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκλήθηκε άμεσα, έμμεσα, καθ’
υποκατάσταση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λόγω απώλειας, καταστροφής ή εξαφάνισης
του αυθεντικού δελτίου συμμετοχής ή για οποιοδήποτε λάθος που διέπραξε οποιοσδήποτε
από τους παραπάνω, με την επιφύλαξη του κανόνα 2.24.
2.13 ΧΡΟΝΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ: Τα στοιχήματα θα πρέπει είτε να γίνονται
αποδεκτά από το σύστημα του Φορέα Εκμετάλλευσης πριν από τον ανακοινωθέντα χρόνο
κλεισίματος ή όταν το σύστημα κλείνει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι συμμετοχές για
συγκεκριμένο στοίχημα. Κανένα στοίχημα δεν γίνεται αποδεκτό μετά τη γνωστοποίηση του
αποτελέσματος της ιπποδρομίας. Εάν το σύστημα του Φορέα Εκμετάλλευσης αποδεχθεί
λανθασμένα ένα τέτοιο στοίχημα, τότε θα πρέπει να γίνει επιστροφή χρημάτων.

5

2.14 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Κανένας υπάλληλος, μόνιμος ή
προσωρινός, του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν μπορεί να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, κατ’
ουδένα τρόπο, στο στοίχημα με Διαχειριστή ή τις αποδόσεις κατά τις ώρες εργασίας του, με
την επιφύλαξη της σχετικής τοπικής νομοθεσίας.
2.15 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες αναφορικά με
οποιαδήποτε στοιχηματική συναλλαγή είναι αυστηρά εμπιστευτικές και κανένας υπάλληλος
του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν μπορεί να διαδώσει τέτοιου είδους πληροφορίες, εκτός αν
αυτό συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντά του.
2.16 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Επαφίεται στον πελάτη
να διασφαλίσει τη σωστή συμπλήρωση του δελτίου και ότι το εκδοθέν δελτίο αντιστοιχεί στις
επιλογές που είχε κάνει, ή, σε περίπτωση προφορικού στοιχήματος, ότι το εκδοθέν δελτίο
αντιστοιχεί στο στοίχημα που ζήτησε ο πελάτης, ή, σε περίπτωση τηλεφωνικού στοιχήματος,
ότι το στοίχημα που καταχωρήθηκε από το Φορέα Εκμετάλλευσης αντιστοιχεί σε αυτά που
ζήτησε ο πελάτης. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να σημειώνει αυτή την απαίτηση σε
εμφανές σημείο, σε όλα τα σημεία πώλησης.
2.16.1 Ο πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα που προκύπτει από λάθος του Φορέα
Εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που δεν έχει συμμορφωθεί με τη διάταξη του κανόνα 2.16 και
με την επιφύλαξη του κανόνα 2.24.
2.17 ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Προσωπικό που προσφέρει συμβουλές για το
στοιχηματισμό ή/και βοήθεια στους πελάτες για τη συμπλήρωση του δελτίου ή την έκδοση
αυτού, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δεν
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του πελάτη, ούτε θα υφίσταται αξίωση εναντίον του Φορέα
Εκμετάλλευσης.
2.17.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης από την άλλη δεν δεσμεύεται συμβατικά για οποιαδήποτε
έλλειψη ή παράλειψη του προσωπικού που συναλλάσσεται με πελάτη.
2.18 ΒΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε εξοπλισμού, συσκευής ή
μέσου επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για την επεξεργασία των
στοιχημάτων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να ανακηρύξει το φαβορί της ιπποδρομίας
(βάσει των αποδόσεων τη στιγμή της βλάβης) και τις αποδόσεις ή τις επιστροφές χρημάτων,
ως αρμόζει, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών.
2.19 ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.19.1 Το μόνο αποδεκτό στοιχείο σε μια στοιχηματική συναλλαγή θα είναι το αρχείο της
αρχικής συναλλαγής που περιλαμβάνεται στην ταινία καταχωρήσεων ή στα αρχεία ελέγχου
του εγκεκριμένου συστήματος στοιχηματισμού του Φορέα Εκμετάλλευσης.
2.19.2 Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ των στοιχείων που εμφανίζονται στο
εκδοθέν δελτίο του στοιχήματος και στα προαναφερθέντα καταχωρημένα στοιχεία, τότε
υπερισχύουν τα καταχωρημένα στοιχεία, με την επιφύλαξη του κανόνα 2.24.
2.20. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη απόδοση,
για όλους τους τύπους στοιχήματος, που ισούται με τη βασική μονάδα στοιχήματος, όπως
ορίζεται στο Κεφάλαιο 4, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων ταυτόχρονης άφιξης με
περισσότερους νικηφόρους συνδυασμούς από ό,τι προβλέπεται. Ωστόσο, η εξαίρεση αυτή
δεν ισχύει για ίππους που δεν επηρεάζονται από την ταυτόχρονη άφιξη.
2.21 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 20 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ: Όταν συμμετέχουν
περισσότεροι από 20 ίπποι, τότε όλοι οι ίπποι πέραν του αριθμού 20 θα αντιμετωπίζονται σαν
να φέρουν έναν ενιαίο αριθμό (το 20, ακόμα κι αν ο ίππος που φέρει κανονικά τον αριθμό
20 έχει διαγραφεί), και, ανεξαρτήτως του επίσημου αποτελέσματος, όλοι αυτοί οι ίπποι θα
θεωρηθούν ότι έχουν τερματίσει στην ίδια θέση με τον πρώτο εξ αυτών, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από το Φορέα Εκμετάλλευσης.
2.22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι πελάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους νόμους και τις
προϋποθέσεις αναφορικά με την πληρωμή αποδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης
για το Κέντρο Οικονομικών Πληροφοριών υπ’ αριθμόν 38 του 2001.
2.23 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, GPRS ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ:
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2.23.1 Το τηλέφωνο, το Διαδίκτυο, το GPRS και κάθε άλλη τεχνολογία που διεκπεραιώνει
στοιχηματικές συναλλαγές υπόκεινται σε αυτούς τους Κανόνες, όπως μπορεί να
τροποποιηθούν από καιρού εις καιρόν.
2.23.2 Ο πελάτης θα πρέπει να έχει έναν ενεργό λογαριασμό με το Φορέα Εκμετάλλευσης
προκειμένου να διεξάγει συναλλαγές μέσω τηλεφώνου, Διαδικτύου, GPRS ή άλλη
τεχνολογίας στοιχηματισμού.
2.23.3 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ: Μετά το στοιχηματισμό μέσω τηλεφώνου, ο
Φορέας Εκμετάλλευσης ή σύμβουλος θα επιβεβαιώνει προφορικά την κατάθεση του
στοιχήματος και θα παίρνει την άδεια από τον παίκτη να καταχωρήσει το στοίχημα στο
σύστημα.
2.23.4 Εάν ο πελάτης δεν αμφισβητήσει ή δεν διορθώσει την προφορική επιβεβαίωση του
στοιχήματος, τότε θεωρείται ότι αυτό έχει γίνει αποδεκτό όπως έχει διατυπωθεί από το Φορέα
Εκμετάλλευσης ή το σύμβουλο και γίνεται δεσμευτικό.
2.23.5 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ: Κανένα στοίχημα δεν μπορεί να αλλάξει μετά την
αποδοχή του.
2.23.6 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Θα αποδίδονται στο λογαριασμό του πελάτη στο Φορέα
Εκμετάλλευσης, το συντομότερο δυνατό μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
2.23.7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Οι επιστροφές χρημάτων για τις διαγραφές θα
πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη στο Φορέα Εκμετάλλευσης, την ίδια στιγμή που
πληρώνονται οι αποδόσεις.
2.23.8 ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Ο πελάτης δεν θα
εγείρει καμία αξίωση οποιασδήποτε φύσης εναντίον του Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και
οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους του λόγω αποτυχίας αποδοχής του στοιχήματος εξαιτίας
της καθυστέρησης που προκαλείται από κάποια βλάβη στο τηλεφωνικό σύστημα ή/και σε
άλλο σύστημα τηλεπικοινωνιών για οποιοδήποτε λόγο.
2.23.9 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Τα στοιχήματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά
μόνο όταν το εγκεκριμένο σύστημα στοιχηματισμού βρίσκεται σε λειτουργία.
2.23.10 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
2.23.10.1 Για την προστασία των πελατών, όλες οι τηλεφωνικές συναλλαγές
καταγράφονται.
2.23.10.2 Τα αρχεία θα τηρούνται κατ’ ελάχιστον για περίοδο 14 ημερών έπειτα από
την ιπποδρομιακή συγκέντρωση ή ιπποδρομία, πριν από τη διαγραφή τους. Σε
περίπτωση διαφωνίας, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα τηρεί τα αρχεία μέχρι την επίλυση
αυτής.
2.23.10.3 Οι διαφωνίες σχετικά με το υπόλοιπο λογαριασμών και τις στοιχηματικές
συναλλαγές θα πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως, εντός 14 ημερών έπειτα από τη
σχετική ιπποδρομιακή συγκέντρωση ή ιπποδρομία. Ο πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα να
εγείρει αξιώσεις μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας εάν δεν έχει υποβάλλει τη
διαφωνία του.
2.23.11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
2.23.11.1 Η κωδικός ασφαλείας και ο προσωπικός κωδικός του πελάτη θα πρέπει να
αποτρέψουν κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και δεν θα πρέπει
να αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη.
2.23.11.2 Ο πελάτης θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα το Φορέα Εκμετάλλευσης, σε
περίπτωση που χάσει τα στοιχεία του λογαριασμού του.
2.23.11.3 Δεν επιτρέπεται καμία στοιχηματική συναλλαγή ή ανάληψη από
λογαριασμό, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παράσχει τον κωδικό ασφαλείας ή τον
προσωπικό κωδικό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από το Φορέα
Εκμετάλλευσης κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης.
2.23.12 ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ο Φορέας Εκμετάλλευσης
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δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στην οποία υπόκειται ο πελάτης λόγω μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του.
2.23.13 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δικαιούται να καταγγείλει
τη σύμβαση ή να κλείσει το λογαριασμό με άμεση ισχύ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ο
πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις εναντίον του Φορέα Εκμετάλλευσης,
οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες προκύπτουν από τη νόμιμη κατάργηση της σύμβασης ή του
λογαριασμού του, πέραν του να ζητήσει επιστροφή του υπολοίπου του λογαριασμού του.
2.24 ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας τοπικής ή εθνικής
νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια, ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποφασίζει επί
διαφορών που προκύπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τις στοιχηματικές συναλλαγές στο
Διαχειριστή. Έτσι, ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνα -στην οποία
ο καταγγέλλων υποχρεούται να συμμετάσχει, να απαντήσει ερωτήσεις και να μιλήσει- να
αναπαράγει το πρόβλημα και να καλέσει μάρτυρες.
2.24.1. Οποιαδήποτε διαφορά παραμένει ανεπίλυτη θα παραπέμπεται στη σχετική PLA.
2.25. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: Οι πελάτες δύνανται να κάνουν ανάληψη από το
λογαριασμό τους μόνο των αποδόσεων και όχι των καταθέσεών τους. Μόνη εξαίρεση σε αυτό
τον κανόνα αποτελεί το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού από τον πελάτη.
2.26. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το αποτέλεσμα μιας ιπποδρομίας θα γίνεται επίσημο
όταν θα ανακοινώνεται βάσει των όρων αυτών των κανόνων, δηλαδή όταν θα δίδεται το
«Έχει Καλώς» από τον Ιππόδρομο και ανακοινώνεται το Επίσημο Αποτέλεσμα από το Φορέα
Εκμετάλλευσης.
2.27 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ:
2.27.1. Αυτοί οι κανόνες θα δημοσιεύονται και θα διατίθενται στον πελάτη. Επαφίεται στον
πελάτη να γνωρίζει τους κανόνες και τις τροποποιήσεις αυτών.
2.27.2. Θα θεωρείται ότι ο πελάτης που στοιχηματίζει ή διατείνεται ότι έχει στοιχηματίσει
στο Διαχειριστή έχει διαβάσει αυτούς τους κανόνες και ότι συμφωνεί να δεσμεύεται από
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων κανόνων ή προϋποθέσεων που
ενδεχομένως να ισχύουν για την εν λόγω ιπποδρομιακή συγκέντρωση ή ιπποδρομία.
2.28. ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Εάν ένας πελάτης δεν έχει εκτελέσει συναλλαγές ή
δεν έχει ζητήσει την κατάθεση που έχει κάνει στο στοιχηματικό λογαριασμό του στο Φορέα
Εκμετάλλευσης, τότε δεν θα έχει δικαίωμα στα χρήματα αυτά μετά από περίοδο τριών ετών.
Αυτά τα χρήματα θα παρακρατούνται από το Φορέα Εκμετάλλευσης και θα θεωρούνται
εισόδημα αυτού.
2.29. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟ:
2.29.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκλείει ή να
απαγορεύει το στοιχηματισμό ή τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων ή σε
εκπρόσωπο αυτών σε όλα τα στοιχήματα, εάν θεωρεί ότι οι πράξεις αυτού του ατόμου ή της
ομάδας ατόμων απειλούν την ακεραιότητα οποιουδήποτε από τα στοιχήματα ή τα προϊόντα ή
τη φήμη του Φορέα Εκμετάλλευσης. Αυτό ισχύει επίσης, ενδεικτικά, σε περιπτώσεις όπου ο
Φορέας Εκμετάλλευσης θεωρεί ότι κάποιο/α άτομο/α ή ο εκπρόσωπός τους ενδέχεται να
υποβαθμίσουν ή να χειραγωγήσουν οποιοδήποτε από τα στοιχήματα, τα αποτελέσματα και
τις αποδόσεις.
2.29.2. Σε περίπτωση που ένα άτομο το οποίο έχει αποκλειστεί ή του έχει απαγορευθεί η
συμμετοχή, στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων, καταφέρει να στοιχηματίσει στο Φορέα
Εκμετάλλευσης, παρά τον αποκλεισμό ή την απαγόρευση, έμμεσα ή άμεσα, αυτοπροσώπως ή
μέσω εκπροσώπου, τότε ο Φορέας Εκμετάλλευσης δεν δύναται να επιστρέψει τη συμμετοχή
στο στοίχημα ούτε να πληρώσει την απόδοσή αυτού σε περίπτωση που είναι νικηφόρο, και ο
Φορέας Εκμετάλλευσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναλάβει κάθε δράση την
οποία θα θεωρήσει απαραίτητη εναντίον αυτού του ατόμου, της ομάδας ατόμων ή του
εκπροσώπου του/τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
3.1. ΣΚΟΠΟΣ: Η κλασματική απόδοση επιτρέπει την αγορά ενός μέρους ενός στοιχήματος ή
ενός στοιχήματος πολλαπλές φορές, παραδείγματος χάρη ενός κλάσματος μεγαλύτερου του

8

1.
3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η κλασματική απόδοση διατίθεται για τους τύπους στοιχημάτων που
αναφέρονται στο 3.3 και οι κανόνες του Διαχειριστή, που ισχύουν για αυτούς τους τύπους
στοιχημάτων, ισχύουν και για την κλασματική απόδοση, η οποία προσφέρεται μέσω όλων
των τερματικών στοιχηματισμού, συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, του Διαδικτύου,
του GPRS και κάθε άλλης τεχνολογίας στοιχηματισμού.
3.3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 4.2, η κλασματική
απόδοση ισχύει για τους κάτωθι τύπους στοιχημάτων: Pick 4 (Jackpot), Pick 6, Place
Accumulator, Trifecta, Quartet, Pick 7, Pick 8, Pick 9 και Soccer 13, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από το Φορέα Εκμετάλλευσης.
Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστημα στοιχηματισμού
μπορεί:
3.3.1. Να ορίζει την αξία του στοιχήματος, πολλαπλασιάζοντας την επιλογή των ίππων
(δηλαδή τον αριθμό των στοιχημάτων) με τη μονάδα στοιχηματισμού για το
συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος.
3.3.2. Να συγκρίνει το ποσό που έχει στοιχηματιστεί με την αξία του στοιχήματος στη
μονάδα στοιχηματισμού, όπως στο 3.3.1 παραπάνω. Το ποσοστό που προκύπτει
εφαρμόζεται στη μονάδα στοιχηματισμού και στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο
πλησιέστερο σεντ. Έτσι, προκύπτει η κλασματική αξία κάθε μονάδας στοιχηματισμού
που έχει αγοραστεί, δηλαδή η βασική μονάδα στοιχηματισμού.
3.3.3. Να πολλαπλασιάζει αυτή τη μονάδα στοιχηματισμού με τον αριθμό στοιχημάτων
που έχουν παιχτεί ώστε να ορίζει το ακριβές κόστος του στοιχήματος. Αυτό θα πρέπει
να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω στο πλησιέστερο R0, 10.
3.3.4. Να προσθέτει τη διαφορά μεταξύ του ακριβούς κόστους του στοιχήματος και
των χρημάτων που έχουν παιχτεί (στρογγυλοποιημένα προς τα πάνω στο πλησιέστερο
R0, 10) στο ακαθάριστο ποσό του συγκεκριμένου τύπου στοιχήματος.
3.3.5. Να εκτυπώνει δελτίο στοιχήματος και, επιπρόσθετα των λεπτομερειών του
στοιχήματος που αναγράφονται κανονικά, να δείχνει το ποσοστό του συνολικού
στοιχήματος που έχει αγοραστεί, εάν αυτό είναι μικρότερο του 100%. Εάν το στοίχημα
που έχει αγοραστεί είναι άνω της μονάδας, τότε στο δελτίο θα πρέπει να αναγράφεται
ο αριθμός των φορών που έχει αγοραστεί το στοίχημα και, εάν οποιοδήποτε κλάσμα
είναι μεγαλύτερο ενός ακέραιου αριθμού, να εμφανίζεται το ποσοστό της μονάδας
στοιχηματισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.1. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: Η μονάδα στοιχηματισμού για κάθε στοίχημα είναι R100, με εξαίρεση τα στοιχήματα commingling (τα οποία μπορεί να ποικίλλουν λόγω των
κρατουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών), Soccer 6, Soccer 4, Soccer 2· Rugby 4 και Rugby
2 για τα οποία η μονάδα στοιχηματισμού είναι R6-00· το Soccer 10 για το οποίο η μονάδα
στοιχηματισμού είναι R2-00· το Rugby 5 για το οποίο η μονάδα στοιχηματισμού είναι R1000· και το Sports Cocktail για το οποίο η μονάδα στοιχηματισμού είναι R10. Ο Φορέας
Εκμετάλλευσης δύναται να τροποποιήσει τη μονάδα στοιχηματισμού σε οποιοδήποτε ποσό
συμμετοχών ή στοίχημα από καιρού εις καιρόν.
4.2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η ελάχιστη συμμετοχή σε όλα τα στοιχήματα μπορεί να
ορίζεται διαφορετικά από το Φορέα Εκμετάλλευσης από το ένα σημείο πώλησης στο άλλο και
να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν. Η ελάχιστη συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφεται
εμφανώς σε κάθε σημείο πώλησης, και τα επίπεδα αυτά να υπόκεινται τον έλεγχο των
σχετικών PLA από καιρού εις καιρόν.
4.2.1. Αυτή η ελάχιστη συμμετοχή ισχύει ανεξάρτητα από το αν το στοίχημα γίνεται
αποδεκτό με την πλήρη μονάδα στοιχηματισμού ή αν γίνεται αποδεκτό με το κλάσμα της
μονάδας στοιχηματισμού, όπως ορίζονται σε αυτούς τους Κανόνες.
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4.2.2. Η ελάχιστη συμμετοχή ισχύει μόνο για το πλήρες κόστος των στοιχημάτων
περιορισμού, εισόδου στο σταρτ και αυτών με κυλιόμενο στάνταρ. Παραδείγματα αυτών
είναι:
600 στοιχηματικοί συνδυασμοί με R0,01 ανά στοίχημα (κλασματική απόδοση)
κοστίζουν R6-00 και επιτρέπονται όταν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R6-00
ή 300 στοιχηματικοί συνδυασμοί με R0,01 ανά στοίχημα (κλασματική απόδοση)
κοστίζουν R3-00 και επιτρέπονται όταν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R300.
60 στοιχηματικοί συνδυασμοί με R0,10 ανά στοίχημα (κλασματική απόδοση) κοστίζουν
R6-00 και επιτρέπονται όταν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R6-00 ή 30
στοιχηματικοί συνδυασμοί με R0,10 ανά στοίχημα (κλασματική απόδοση) κοστίζουν
R3-00 και επιτρέπονται όταν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R3-00.
Ένα στοίχημα Swinger με είσοδο στο σταρτ, τριών ίππων, με κόστος R3-00 θα πρέπει
να γίνει δύο φορές, εάν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R6-00.
Ένα στοίχημα Exacta με είσοδο στο σταρτ, δύο ίππων, με κόστος R2-00 θα πρέπει να
γίνει τρεις φορές, εάν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R6-00.

4.2.3. Η ελάχιστη συμμετοχή ισχύει σε κάθε στοίχημα Win, Place, Double, Exacta ή
Swinger. Εάν περισσότερα του ενός στοιχήματα έχουν παιχτεί ταυτοχρόνως, η ελάχιστη
συμμετοχή ισχύει για κάθε στοίχημα.
4.2.4. Η ελάχιστη συμμετοχή σε στοίχημα για πλασάρισμα, δηλαδή ένα στοίχημα Win και
ένα Place στον ίδιο ίππο, κοστίζει R6-00, με άλλα λόγια το στοίχημα κοστίζει R3-00 για το
Win και R3-00 για το Place, όταν το ελάχιστο για το σημείο πώλησης είναι R6-00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
5.1 WIN
5.1.1 ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτού του στοιχήματος είναι η επιλογή του νικητή σε μια
συγκεκριμένη ιπποδρομία.
5.1.2 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.1.3 ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους σε αυτό το
στοίχημα.
5.1.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος,
το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν
στοιχηματίσει στο νικηφόρο ίππο.
5.1.5. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.1.5.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.1.4, όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι
τερματίσουν ταυτόχρονα, η απόδοση υπολογίζεται με τον κάτωθι τρόπο:
5.1.5.1.1 Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε ίσα μερίδια για τους ταυτόχρονα αφιχθέντες
ίππους και το ποσό που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό συμμετοχών που έχουν
στοιχηματίσει σε καθέναν από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους.
5.1.5.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικηφόρο δελτίο για έναν από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους, αυτό το μερίδιο του διανεμόμενου ποσού μεταφέρεται και ισχύουν οι
όροι του κανόνα 5.1.6.
5.1.6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει στο νικηφόρο ίππο, το διανεμόμενο ποσό θα μεταφέρεται και θα προστίθεται
στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Win που θα επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια
της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά του
διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από το αρχικό στοίχημα.
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5.2 - PLACE
5.2.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτού του στοιχήματος είναι η επιλογή του ίππου που θα
τερματίσει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση σε μια συγκεκριμένη ιπποδρομία, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.2.3.3.
5.2.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.2.3. ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ PLACE: Όταν οι συμμετέχοντες ίπποι είναι:
5.2.3.1. Μεταξύ οχτώ και δεκαπέντε, οι αποδόσεις πληρώνονται βάσει της σειράς
άφιξης των ίππων στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση.
5.2.3.2. Δεκαέξι ή περισσότεροι, οι αποδόσεις πληρώνονται βάσει της σειράς άφιξης
των ίππων στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση.
5.2.3.3. Οι Φορείς Εκμετάλλευσης δύνανται να προσφέρουν στοιχήματα Place σε
ιπποδρομίες με λιγότερους ή περισσότερους ίππους από αυτούς που ορίζονται ανωτέρω
στα 5.2.3.1 και 5.2.3.2. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα Place μπορεί να προσφέρεται
για ιπποδρομίες με έξι ή εφτά ίππους, όπου οι αποδόσεις πληρώνονται βάσει της σειράς
άφιξης των ίππων στην πρώτη και δεύτερη θέση ή μπορεί να προσφέρονται αποδόσεις
για περισσότερες από τέσσερις θέσεις σε επιλεγμένες ιπποδρομίες ή συγκεντρώσεις.

5.2.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε ίσα μέρη, όσα και
οι ίπποι που έχουν πλασαριστεί σε αμειβόμενη θέση, σύμφωνα με τους όρους του κανόνα
5.2.3. Τα μέρη διαιρούνται έπειτα από τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού για κάθε
έναν από τους ίππους που έχουν πλασαριστεί σε αμειβόμενη θέση, και το αποτέλεσμα που
προκύπτει είναι η πληρωτέα απόδοση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.2.5.
5.2.5. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.2.5.1. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων, οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι στην πρώτη
θέση θα θεωρείται ότι τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, οι ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίπποι στη δεύτερη θέση θα θεωρείται ότι τερμάτισαν στη δεύτερη και την τρίτη
θέση, οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι στην τρίτη θέση θα θεωρείται ότι τερμάτισαν στην
τρίτη και την τέταρτη θέση και οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι στην τέταρτη θέση θα
θεωρείται ότι έχουν καταλάβει την τέταρτη θέση από κοινού.
5.2.5.2. Όταν η ταυτόχρονη άφιξη δύο ίππων έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή
περισσότερων αποδόσεων Place από αυτές που προβλέπονται στον κανόνα 5.2.3, οι
πληρωτέες αποδόσεις θα υπολογίζονται ως εξής:
5.2.5.2.1. το διανεμόμενο ποσό θα διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσες θα ήταν οι
αμειβόμενες θέσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ταυτόχρονη άφιξη, σύμφωνα με
τους όρους του κανόνα 5.2.3.
5.2.5.2.2. οι αποδόσεις για τους ίππους που δεν συμπεριλαμβάνονται
ταυτόχρονη άφιξη θα υπολογίζονται όπως προβλέπεται στον κανόνα 5.2.4.

στην

5.2.5.2.3. Το εναπομείναν ποσό θα διαιρείται σε δύο ίσα μέρη, τα οποία αντιστοίχως
θα διαιρούνται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού για κάθε έναν από τους
ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους.
5.2.5.3. Εάν υπάρχουν τρεις ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι, οι πληρωτέες αποδόσεις των
ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων θα υπολογίζονται όπως ορίζεται στον κανόνα 5.2.5.2·
επιπλέον, τα χρήματα προς διανομή στους κατόχους των νικηφόρων δελτίων θα διαιρούνται
σε τρία ίσα μέρη.
5.2.6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει σε οποιονδήποτε από τους ίππους που έχουν πλασαριστεί σε νικηφόρα θέση
για το στοίχημα,, το διανεμόμενο ποσό θα μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο
ποσό ενός στοιχήματος Place που θα επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης
του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα
πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από το αρχικό στοίχημα.
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5.3 - EXACTA
5.3.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του στοιχήματος Exacta είναι η επιλογή δύο ίππων που θα
τερματίσουν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση με αυτή τη σειρά, σε μία συγκεκριμένη
ιπποδρομία που θα χαρακτηρίζεται στο επίσημο πρόγραμμα ως ιπποδρομία Στοιχήματος
Exacta.
5.3.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.3.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους σε αυτό το
στοίχημα.
5.3.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος,
το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν
στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.3.5. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.3.4,
όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα, οι αποδόσεις υπολογίζονται με τον
κάτωθι τρόπο:
5.3.5.1. Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσα είναι οι συνδυασμοί
ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων και το ποσό που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό
στοιχημάτων που έχουν στοιχηματίσει σε αυτούς τους νικηφόρους συνδυασμούς.
Επιπλέον, εάν δεν υπάρχουν μονάδες στοιχηματισμού σε οποιονδήποτε από τους
νικηφόρους συνδυασμούς, αυτό το μερίδιο του διανεμόμενου ποσού μεταφέρεται και
ισχύουν οι όροι του κανόνα 5.3.6.
5.3.6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Exacta που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.4 - SWINGER
5.4.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του στοιχήματος Swinger είναι η επιλογή οποιωνδήποτε δύο
ίππων που θα τερματίσουν στις πρώτες τρεις θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης, σε μία
συγκεκριμένη ιπποδρομία που θα χαρακτηρίζεται στο επίσημο πρόγραμμα ως ιπποδρομία
Στοιχήματος Swinger.
5.4.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.4.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους σε αυτό το
στοίχημα.
5.4.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε ίσα μέρη και τα
μέρη αυτά διαιρούνται, με τη σειρά τους, με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού σε
οποιονδήποτε από τους πρώτους τρεις ίππους.
5.4.4.1 Τον πρώτο και το δεύτερο ίππο ή
5.4.4.2 Τον πρώτο και τον τρίτο ίππο ή
5.4.4.3 Το δεύτερο και τον τρίτο ίππο.
5.4.5. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.4.5.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι αποδόσεις θα υπολογίζονται ως εξής:
5.4.5.1.1. Δύο ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι στην πρώτη θέση θα θεωρείται ότι
τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση.
5.4.5.1.2. Τρεις ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι στην πρώτη θέση θα θεωρείται ότι
τερμάτισαν στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση.
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5.4.5.1.3. Δύο ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι στη δεύτερη θέση θα θεωρείται ότι
τερμάτισαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση.

5.4.5.2. Στην περίπτωση τριών ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί θα θεωρούνται ο ίππος που τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε από τους
ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους, καθώς και ο συνδυασμός δύο από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους.
5.4.5.3. Στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί θα θεωρούνται ο ίππος που έχει τερματίσει πρώτος με το δεύτερο, ο
πρώτος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες και ο δεύτερος με οποιονδήποτε
από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες.
5.4.5.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.4.4, όταν ισχύει ο κανόνας 5.4.5.2
οι αποδόσεις θα υπολογίζονται διαιρώντας το διανεμόμενο ποσό σε τόσα μέρη όσα και οι
νικηφόροι συνδυασμοί, κι έπειτα διαιρώντας τα μέρη αντιστοίχως με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
5.4.5.5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.4.4, όταν ισχύει ο κανόνας 5.4.5.3,
οι αποδόσεις υπολογίζονται ως εξής:
5.4.5.5.1 Το ένα τρίτο του διανεμόμενου ποσού διαιρείται με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού στους ίππους που τερμάτισαν πρώτος και δεύτερος.
5.4.5.5.2 Το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού διαιρείται σε τόσα μέρη όσα και οι
νικηφόροι συνδυασμοί, κι έπειτα τα μέρη διαιρούνται αντιστοίχως από τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
5.4.6. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ:
5.4.6.1. Σε περίπτωση που μειωθούν οι συμμετέχοντες ίπποι σε μόλις τέσσερις ή πέντε σε
μια ιπποδρομία Swinger, οι αποδόσεις θα πληρώνονται βάσει των ίππων που τερμάτισαν
ΠΡΩΤΟΣ και ΔΕΥΤΕΡΟΣ μόνο, ανεξαρτήτως της σειράς άφιξης.
5.4.6.2. Σε περίπτωση που μειωθούν οι συμμετέχοντες ίπποι σε λιγότερους από τέσσερις σε
μια ιπποδρομία Swinger, το στοίχημα Swinger ματαιώνεται και τα χρήματα επιστρέφονται
στους πελάτες.
5.4.7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα μεταφέρεται και θα
προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Swinger που θα επιλέγεται κατά τη
διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι η
μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από το αρχικό
στοίχημα.

5.5 - DOUBLE
5.5.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του στοιχήματος Double είναι η επιλογή του ίππου που θα
τερματίσει πρώτος σε καθένα από τα σκέλη που συναποτελούν το Double, όπως ορίζονται
στον κανόνα 1.12, και θα διεξάγεται σε οποιεσδήποτε δύο ιπποδρομίες ορίζονται στο επίσημο
πρόγραμμα ως ιπποδρομίες Στοιχήματος Double.
5.5.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.5.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους.
5.5.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος,
το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν
στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.5.5. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι ίπποι
τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση ενός από τα σκέλη, τότε το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται σε τόσα μέρη όσα και οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι, κι έπειτα τα μέρη αυτά
διαιρούνται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που επέλεξαν οποιονδήποτε από
τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους και το νικηφόρο ίππο στο άλλο σκέλος. Εάν ένας
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ταυτόχρονα αφιχθείς ίππος δεν έχει επιλεγεί σε συνδυασμό με το νικηφόρο ίππο του άλλους
σκέλους, αυτό το μερίδιο του διανεμόμενου ποσού θα μεταφέρεται σύμφωνα με τους όρους
του κανόνα 5.5.8.
5.5.6. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ματαιωθεί ή
ακυρωθεί το πρώτο σκέλος του στοιχήματος Double, τότε τα χρήματα επιστρέφονται στον
πελάτη· εάν ματαιωθεί ή ακυρωθεί το δεύτερο σκέλος μετά τη διεξαγωγή του πρώτου
σκέλους, τότε το διανεμόμενο ποσό θα μοιράζεται:
5.5.6.1. Στους κατόχους των δελτίων που φέρουν τον αριθμό του νικητή ίππου στο πρώτο
σκέλος.
5.5.6.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση, το διανεμόμενο ποσό θα
διαιρείται σε τόσα μέρη όσα και οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι και κάθε μέρος θα
διανείμεται στους κατόχους των δελτίων που φέρουν τον αριθμό ενός από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους.
5.5.7. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.5.7.1. Όταν ένας ίππος αποσύρεται από το πρώτο σκέλος ενός στοιχήματος Double ή από
το δεύτερο σκέλος πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου σκέλους, ο ίππος θα θεωρείται
διαγραφείς και ο κάτοχος του δελτίου που τον έχει επιλέξει θα λάβει πίσω τα χρήματά του
για όλους τους συνδυασμούς που επηρεάζονται από τη διαγραφή.
5.5.7.2. Όταν ένας ίππος αποσύρεται από το δεύτερο σκέλος ενός στοιχήματος Double μετά
τη διεξαγωγή του πρώτου σκέλους, ο ίππος θα θεωρείται διαγραφείς και θα αντικαθίσταται
από το φαβορί της ιπποδρομίας, μόνο στην περίπτωση δελτίων που φέρουν τον αριθμό του
νικητή ίππου στο πρώτο σκέλος και τον αριθμό του διαγραφέντος ίππου στο δεύτερο σκέλος.
5.5.7.3. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.5.7.2, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.5.7.4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή, σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.5.7.2, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.5.8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Double που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.6 - TRIFECTA
5.6.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του στοιχήματος Trifecta είναι η επιλογή τριών ίππων που θα
τερματίσουν στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση με αυτή τη σειρά, σε μία συγκεκριμένη
ιπποδρομία που θα χαρακτηρίζεται στο επίσημο πρόγραμμα ως ιπποδρομία Στοιχήματος
Trifecta και στην οποία θα συμμετέχουν τρεις ή περισσότεροι δρόμωνες ίπποι.
5.6.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.6.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους σε αυτό το
στοίχημα.
5.6.4. ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Υπάρχουν οι ακόλουθοι πέντε τύποι συμμετοχής:
5.6.4.1. Η Μοναδική Εγγραφή (Single Entry), όπου πρέπει να επιλεγούν μόνο τρεις
ίπποι που θα τερματίσουν με την ακριβή σειρά επιλογής.
5.6.4.2. Η Είσοδος στο Σταρτ (Box Entry), όπου μπορούν να επιλεγούν τρεις ή
περισσότεροι ίπποι που θα τερματίσουν στις πρώτες τρεις θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς
άφιξης.
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5.6.4.3. Το Μονό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Single Floating Banker Entry),
όπου ένας ίππος πρέπει να επιλεγεί για να τερματίσει στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη
θέση και άλλοι τρεις ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν τις
υπόλοιπες δύο θέσεις.
5.6.4.4. Το Διπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Double Floating Banker Entry),
όπου δύο ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε δύο από τις
πρώτες τρεις θέσεις και άλλοι δύο ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να
καταλάβουν την εναπομείνασα θέση.
5.6.4.5. Η Πολλαπλή Εγγραφή (Multiple Entry), όπου ένας ή περισσότεροι ίπποι
πρέπει να επιλεγούν για να καταλάβουν κάθε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις.
5.6.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.6.5.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται
με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων στοιχηματισμού
που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.6.5.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Trifecta, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων
στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.6.9 ή θα
κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.6.6.2.
5.6.6. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.6.5,
όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα, οι αποδόσεις υπολογίζονται με τον
κάτωθι τρόπο:
5.6.6.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από
έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους
νικηφόρους συνδυασμούς, κι έπειτα κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.6.6.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν πρώτος και δεύτερος, δεύτερος και πρώτος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.6.6.3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν δεύτερος και τρίτος, τρίτος και δεύτερος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.6.6.4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση,
νικηφόροι θα είναι τόσοι συνδυασμοί όσοι και οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι.
5.6.6.5. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους νικηφόρους
συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.6.6.1, το μέρος του διανεμόμενου ποσού
που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του κανόνα 5.6.9.
5.6.7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΩΝ ΙΠΠΩΝ: Σε περίπτωση που τρεις ή
περισσότεροι ίπποι ξεκινήσουν την ιπποδρομία και τερματίσουν λιγότεροι από τρεις για
οποιοδήποτε λόγο, θα ανακοινωθεί απόδοση για τους ίππους που έχουν πλασαριστεί στην
πρώτη και στη δεύτερη θέση σε συνδυασμό με την τρίτη θέση, και εάν τερματίσει μόνο ένας
ίππος θα ανακοινωθεί απόδοση για αυτόν σε συνδυασμό με τη δεύτερη και την τρίτη θέση.
5.6.8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
5.6.8.1. Σε περίπτωση διαγραφής επιλεγμένου ίππου, θα πραγματοποιείται επιστροφή των
χρημάτων του στοιχήματος που επηρεάστηκε από τη διαγραφή.
5.6.8.2. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης ιπποδρομίας του στοιχήματος Trifecta, για
οποιοδήποτε λόγο, θα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων.
5.6.9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
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στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Trifecta που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.7 - QUARTET
5.7.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του στοιχήματος Quartet είναι η επιλογή τεσσάρων ίππων που
θα τερματίσουν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση με αυτή τη σειρά, σε μία
συγκεκριμένη ιπποδρομία που θα χαρακτηρίζεται στο επίσημο πρόγραμμα ως ιπποδρομία
Στοιχήματος Quartet και στην οποία θα συμμετέχουν τέσσερις ή περισσότεροι ίπποι.
5.7.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.7.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους σε αυτό το
στοίχημα.
5.7.4. ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Υπάρχουν οι ακόλουθοι έξι τύποι συμμετοχής:
5.7.4.1. Η Μοναδική Εγγραφή (Single Entry), όπου πρέπει να επιλεγούν μόνο
τέσσερις ίπποι που θα τερματίσουν με την ακριβή σειρά επιλογής.
5.7.4.2. Η Είσοδος στο Σταρτ (Box Entry), όπου μπορούν να επιλεγούν τέσσερις ή
περισσότεροι ίπποι που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις, ανεξαρτήτως
σειράς άφιξης.
5.7.4.3. Το Μονό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Single Floating Banker Entry),
όπου ένας ίππος πρέπει να επιλεγεί για να τερματίσει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή
τέταρτη θέση και άλλοι τέσσερις ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν
τις υπόλοιπες τρεις θέσεις.
5.7.4.4. Το Διπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Double Floating Banker Entry),
όπου δύο ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε δύο από τις
πρώτες τέσσερις θέσεις και άλλοι τρεις ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να
καταλάβουν τις υπόλοιπες δύο θέσεις.
5.7.4.5. Το Τριπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Triple Floating Banker Entry),
όπου τρεις ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε τρεις από τις
πρώτες τέσσερις θέσεις και άλλοι δύο ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να
καταλάβουν την εναπομείνασα θέση.
5.7.4.6. Η Πολλαπλή Εγγραφή (Multiple Entry), όπου ένας ή περισσότεροι ίπποι
πρέπει να επιλεγούν για να καταλάβουν κάθε μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις.
5.7.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.7.5.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται
με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων στοιχηματισμού
που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.7.5.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Quartet, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων
στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.7.9 ή θα
κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.7.6.2.
5.7.6. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα 5.7.5,
όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα, οι αποδόσεις υπολογίζονται με τον
κάτωθι τρόπο:

5.7.6.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους
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από έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους
νικηφόρους συνδυασμούς, κι έπειτα κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη διαιρείται με τον
αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.7.6.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν πρώτος και δεύτερος, δεύτερος και πρώτος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.7.6.3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν δεύτερος και τρίτος, τρίτος και δεύτερος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί
συνδυασμοί.
5.7.6.4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη
θέση, αυτοί θα θεωρούνται ότι τερμάτισαν τρίτος και τέταρτος, τέταρτος και τρίτος.
Επομένως, θα προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης
άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι
πιθανοί συνδυασμοί.
5.7.6.5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη
θέση, νικηφόροι θα είναι τόσοι συνδυασμοί όσοι και οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι.
5.7.6.6. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους
νικηφόρους συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.7.6.1, το μέρος του
διανεμόμενου ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους
όρους του κανόνα 5.7.9.
5.7.7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΠΠΩΝ: Σε περίπτωση που τέσσερις
ή περισσότεροι ίπποι ξεκινήσουν την ιπποδρομία και τερματίσουν λιγότεροι από τέσσερις για
οποιοδήποτε λόγο, θα ανακοινωθεί απόδοση για τους ίππους που έχουν πλασαριστεί σε
αμειβόμενη θέση σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κενές θέσεις.
5.7.8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
5.7.8.1. Σε περίπτωση διαγραφής επιλεγμένου ίππου, θα πραγματοποιείται επιστροφή των
χρημάτων του στοιχήματος που επηρεάστηκε από τη διαγραφή.
5.7.8.2. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης ιπποδρομίας του στοιχήματος Quartet, για
οποιοδήποτε λόγο, θα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων.
5.7.9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Quartet που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.8 – PICK 3
5.8.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Pick 3 είναι η επιλογή των νικητών κάθε σκέλους που
αποτελεί ένα Pick 3, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.8.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.8.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Pick 3.
5.8.4. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα ίππου που
αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές πεδίων
πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου
ισχύει ο κανόνας 5.8.5.
5.8.5. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.8.5.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
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στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
στο σκέλος αυτό.
5.8.5.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.8.5.3. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.8.5.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.8.5.4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.8.5.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.8.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.8.6.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται
με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο
συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.8.7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.8.8, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Pick 3, για τον
υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς στα
σκέλη του Pick 3 που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν καμία
συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, θα ισχύουν οι διατάξεις
του κανόνα 5.8.10.
5.8.7.1 Όλες οι επιλογές σε οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται
νικηφόρες επιλογές.
5.8.8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Pick 3,
με εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή σε
περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις οποίες αποτελείται το
συγκεκριμένο στοίχημα Pick 3. Δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων για
στοίχημα που μεταφέρεται.
5.8.9. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.8.9.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση
οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 3, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από έναν
νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους νικηφόρους
συνδυασμούς, και έπειτα κάθε ένα από τα ίσα μέρη θα διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων
στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.8.9.2. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους νικηφόρους
συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.8.9.1, το μέρος του διανεμόμενου ποσού
που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του κανόνα 5.8.10.
5.8.10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Pick 3 που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.9 – PICK 4 (ΤΖΑΚΠΟΤ)
5.9.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Pick 4 είναι η επιλογή των νικητών κάθε σκέλους από το
οποίο αποτελείται ένα Pick 4, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.9.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.9.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Pick 4 (τζακπότ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
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5.9.4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κανόνας πρώτης
συμμετοχής σε ιπποδρομία δεν ισχύει για το στοίχημα Pick 4 (τζακπότ), εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά.
5.9.5. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα ίππου που
αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές πεδίων
πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι.
5.9.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.9.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό.
5.9.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.9.6.3. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.9.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.9.6.4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.9.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.9.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.9.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται
με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων στοιχηματισμού
που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.9.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Pick 4 (τζακπότ), ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των
αγορασμένων στοιχηματικών μονάδων όλων των κλασματικών νικητών είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των κλασματικών νικητών, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.9.11 ή θα
κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.9.10.3.
5.9.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.9.9, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Pick 4 (τζακπότ),
για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον
αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους
συνδυασμούς στα σκέλη του Pick 4 (τζακπότ) που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την
προϋπόθεση ότι εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους
συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον κανόνα 5.9.7.2, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα
5.9.11.
Όλες οι επιλογές σε οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται
νικηφόρες επιλογές.
5.9.9 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Pick 4
(τζακπότ), με εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής
συγκέντρωσης ή σε περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις
οποίες αποτελείται το συγκεκριμένο στοίχημα Pick 4 (τζακπότ). Δεν πραγματοποιείται καμία
επιστροφή χρημάτων για στοίχημα που μεταφέρεται.
5.9.10 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.9.10.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση
οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 4 (τζακπότ), που έχει ως αποτέλεσμα
περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται
ισόποσα στους νικηφόρους συνδυασμούς, και έπειτα κάθε ένα από τα ίσα μέρη διαιρείται με
τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.9.10.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ομόσταυλων ίππων στην
πρώτη θέση οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 4 (τζακπότ), που έχει ως αποτέλεσμα
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περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται
ισόποσα στους νικηφόρους συνδυασμούς που θα προκύψουν από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους. Έπειτα, τα μέρη του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχούν στους
ομόσταυλους ίππους θα συνδυάζονται και θα ανακοινώνεται απόδοση για το σύνολο του
αριθμού των δελτίων που στοιχημάτισαν σε ομόσταυλους ίππους.
5.9.10.3. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους νικηφόρους
συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.9.10.1, το μέρος του διανεμόμενου
ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του κανόνα
5.9.11.
5.9.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν έχει
στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Pick 4 (τζακπότ)
που θα επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με
την προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός
μήνα από το αρχικό στοίχημα.

5.10 – PICK 6
5.10.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Pick 6 είναι η επιλογή των νικητών κάθε σκέλους από το
οποίο αποτελείται ένα στοίχημα Pick 6, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.10.2.
ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Βλέπε Κεφάλαιο 4.
5.10.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Pick 6, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 9
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΥΣ
ΙΠΠΟΥΣ).
5.10.4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κανόνας πρώτης
συμμετοχής σε ιπποδρομία δεν ισχύει για το στοίχημα Pick 6, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.10.5. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα ίππου
που αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και επομένως στις επιλογές πεδίων
πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι. Για ομόσταυλους ίππους
εφαρμόζεται ο κανόνας 2.3 ενώ σε περίπτωση διαγραφών εφαρμόζεται ο κανόνας 5.10.6.
5.10.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.10.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό. Ακόμα, σε περίπτωση διαγραφής ενός ή περισσότερων ίππων από
οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος δελτίου, στο οποίο έχει/ουν επιλεγεί τέτοιος ίππος/τέτοιοι
ίπποι, θα θεωρείται ότι έχει επιλέξει τον ίππο/τους ίππους που κατέλαβε/αν την υψηλότερη
θέση ανάμεσα στους ακόλουθους:
5.10.6.1.1 στο φαβορί του Διαχειριστή ή
5.10.6.1.2 στον εναπομείναντα ίππο/στους εναπομείναντες ομόσταυλους ίππους.
5.10.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.10.6.3. Στο στοίχημα Pick 6, εάν ένας ομόσταυλος ίππος είναι το φαβορί του Διαχειριστή,
όπως ορίζεται στον κανόνα 1.27, όλοι οι ομόσταυλοι ίπποι θα θεωρούνται φαβορί του
Διαχειριστή για τους σκοπούς καθορισμού αντικαταστάτη, σε περίπτωση διαγραφής.
5.10.6.4. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.10.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.10.6.5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.10.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.

20

5.10.6.6. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση του φαβορί του Διαχειριστή
και ενός ομόσταυλου ίππου, ο διαγραφείς ίππος προς αντικατάσταση βάσει των όρων του
κανόνα 5.10.6.1 θα αντικαθίσταται με τον ομόσταυλο ίππο.
5.10.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.10.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων
στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να κρατήσει ποσοστό του διανεμόμενου
ποσού ως απόδοση αποζημίωσης για συμμετοχές με οποιουσδήποτε πέντε νικητές, όπως
περιγράφονται στο επίσημο πρόγραμμα της ιπποδρομίας/συγκέντρωσης.
5.10.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Pick 6, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων
στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.10.11 ή
θα κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.10.10.3.
5.10.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.10.9, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Pick 6, για τον
υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς στα
σκέλη του Pick 6 που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν καμία
συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον
κανόνα 5.10.7.2, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα 5.10.11. Όλες οι επιλογές σε
οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται νικηφόρες επιλογές.
5.10.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Pick 6, με
εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή σε
περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις οποίες αποτελείται το
συγκεκριμένο στοίχημα Pick 6. Δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων για
στοίχημα που μεταφέρεται.
5.10.10 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.10.10.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση
οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 6, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από έναν
νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους νικηφόρους
συνδυασμούς, και, έπειτα, κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη θα διαιρείται με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.10.10.2. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους
νικηφόρους συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.10.10.1, το μέρος του
διανεμόμενου ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του
κανόνα 5.10.11.
5.10.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν
έχει στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Pick 6 που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.11 – PICK 7
5.11.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Pick 7 είναι η επιλογή των νικητών κάθε σκέλους από το
οποίο αποτελείται ένα στοίχημα Pick 7, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.11.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.11.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Pick 7, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.11.4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κανόνας πρώτης
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συμμετοχής σε ιπποδρομία δεν ισχύει για το στοίχημα Pick 7, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.11.5. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα ίππου
που αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές
πεδίων πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι. Για ομόσταυλους ίππους
εφαρμόζεται ο κανόνας 2.3, ενώ σε περίπτωση διαγραφών εφαρμόζεται ο κανόνας 5.11.6.
5.11.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.11.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό. Ακόμα, σε περίπτωση διαγραφής ενός ή περισσότερων ίππων από
οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος δελτίου στο οποίο έχει/ουν επιλεγεί τέτοιος ίππος/τέτοιοι
ίπποι, θα θεωρείται ότι έχει επιλέξει τον ίππο/τους ίππους που κατέλαβε/αν την υψηλότερη
θέση ανάμεσα στους ακόλουθους:
5.11.6.1.1 στο φαβορί του Διαχειριστή ή
5.11.6.1.2 στον εναπομείναντα ίππο/στους εναπομείναντες ομόσταυλους ίππους.
5.11.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.11.6.3. Στο στοίχημα Pick 7, εάν ένας ομόσταυλος ίππος είναι το φαβορί του Διαχειριστή,
όπως ορίζεται στον κανόνα 1.27, όλοι οι ομόσταυλοι ίπποι θα θεωρούνται φαβορί του
Διαχειριστή για τους σκοπούς καθορισμού αντικαταστάτη, σε περίπτωση διαγραφής.
5.11.6.4. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.11.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.11.6.5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.11.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.11.6.6. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση του φαβορί του Διαχειριστή
και ενός ομόσταυλου ίππου, ο διαγραφείς ίππος προς αντικατάσταση βάσει των όρων του
κανόνα 5.11.6.1 θα αντικαθίσταται με τον ομόσταυλο ίππο.
5.11.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.11.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων
στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να κρατήσει ποσοστό του διανεμόμενου
ποσού ως απόδοση αποζημίωσης για συμμετοχές με οποιουσδήποτε έξι νικητές, όπως
περιγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα της ιπποδρομίας/συγκέντρωσης.
5.11.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Pick 7, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων
στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.11.11 ή
θα κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.11.10.3.
5.11.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.11.9, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Pick 7, για τον
υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς στα
σκέλη του Pick 7 που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την προϋπόθεση ότι εάν καμία
συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον
κανόνα 5.11.7.2, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα 5.11.11. Όλες οι επιλογές σε
οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται νικηφόρες επιλογές.
5.11.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Pick 7, με
εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή σε
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περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις οποίες αποτελείται το
συγκεκριμένο στοίχημα Pick 7. Δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων για
στοίχημα που μεταφέρεται.
5.11.10 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.11.10.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση
οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 7, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από έναν
νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους νικηφόρους
συνδυασμούς, και, έπειτα, κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη θα διαιρείται με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.11.10.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ομόσταυλων ίππων στην
πρώτη θέση οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 7, που έχει ως αποτέλεσμα
περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται
ισόποσα στους νικηφόρους συνδυασμούς που θα προκύψουν από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους. Έπειτα, τα μέρη του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχούν στους
ομόσταυλους ίππους θα συνδυάζονται και θα ανακοινώνεται απόδοση για το σύνολο του
αριθμού των δελτίων που στοιχημάτισαν σε ομόσταυλους ίππους.
5.11.10.3. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους
νικηφόρους συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.11.10.1, το μέρος του
διανεμόμενου ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του
κανόνα 5.11.11.
5.11.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν
έχει στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Pick 7 που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.12 – PICK 8
5.12.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Pick 8 είναι η επιλογή των νικητών κάθε σκέλους από το
οποίο αποτελείται ένα στοίχημα Pick 8, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.12.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.12.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Pick 8, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.12.4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κανόνας πρώτης
συμμετοχής σε ιπποδρομία δεν ισχύει για το στοίχημα Pick 8, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.12.5. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα ίππου
που αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές
πεδίων πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι. Για ομόσταυλους ίππους
εφαρμόζεται ο κανόνας 2.3, ενώ σε περίπτωση διαγραφών εφαρμόζεται ο κανόνας 5.12.6.
5.12.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.12.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό. Ακόμα, σε περίπτωση διαγραφής ενός ή περισσότερων ίππων από
οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος δελτίου στο οποίο έχει/ουν επιλεγεί τέτοιος ίππος/τέτοιοι
ίπποι, θα θεωρείται ότι έχει επιλέξει τον ίππο/τους ίππους που κατέλαβε/αν την υψηλότερη
θέση ανάμεσα στους ακόλουθους:
5.12.6.1.1 στο φαβορί του Διαχειριστή ή
5.12.6.1.2 στον εναπομείναντα ίππο/στους εναπομείναντες ομόσταυλους ίππους.
5.12.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.12.6.3. Στο στοίχημα Pick 8, εάν ένας ομόσταυλος ίππος είναι το φαβορί του Διαχειριστή,
όπως ορίζεται στον κανόνα 1.27, όλοι οι ομόσταυλοι ίπποι θα θεωρούνται φαβορί του
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Διαχειριστή για τους σκοπούς καθορισμού αντικαταστάτη, σε περίπτωση διαγραφής.
5.12.6.4. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.12.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.12.6.5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.12.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.12.6.6. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση του φαβορί του Διαχειριστή
και ενός ομόσταυλου ίππου, ο διαγραφείς ίππος προς αντικατάσταση βάσει των όρων του
κανόνα 5.12.6.1 θα αντικαθίσταται με τον ομόσταυλο ίππο.
5.12.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.12.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων
στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να κρατήσει ποσοστό του διανεμόμενου
ποσού ως απόδοση αποζημίωσης για συμμετοχές με οποιουσδήποτε επτά νικητές, όπως
περιγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα της ιπποδρομίας/συγκέντρωσης.
5.12.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Pick 8, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων
στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.12.11 ή
θα κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.12.10.3.
5.12.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.12.9, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Pick 8, για τον
υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς στα
σκέλη του Pick 8 που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την προϋπόθεση ότι εάν καμία
συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον
κανόνα 5.12.7.2, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα 5.12.11. Όλες οι επιλογές σε
οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται νικηφόρες επιλογές.
5.12.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Pick 8, με
εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή σε
περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις οποίες αποτελείται το
συγκεκριμένο στοίχημα Pick 8. Δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων για
στοίχημα που μεταφέρεται.
5.12.10 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.12.10.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση
οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 8, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από έναν
νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους νικηφόρους
συνδυασμούς, και, έπειτα, κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη θα διαιρείται με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.12.10.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ομόσταυλων ίππων στην
πρώτη θέση οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 8, που έχει ως αποτέλεσμα
περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται
ισόποσα στους νικηφόρους συνδυασμούς που θα προκύψουν από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους. Έπειτα, τα μέρη του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχούν στους
ομόσταυλους ίππους θα συνδυάζονται και θα ανακοινώνεται απόδοση για το σύνολο του
αριθμού των δελτίων που στοιχημάτισαν σε ομόσταυλους ίππους.
5.12.10.3. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους
νικηφόρους συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.12.10.1, το μέρος του
διανεμόμενου ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του
κανόνα 5.12.11.
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5.12.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν
έχει στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Pick 8 που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.13 – PICK 9
5.13.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Pick 9 είναι η επιλογή των νικητών κάθε σκέλους από το
οποίο αποτελείται ένα στοίχημα Pick 9, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.13.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.13.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Pick 9, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.13.4. ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: Ο κανόνας πρώτης
συμμετοχής σε ιπποδρομία δεν ισχύει για το στοίχημα Pick 9, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.13.5. ΕΠΙΛΑΧΩΝ ΙΠΠΟΣ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα ίππου
που αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές
πεδίων πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι. Για ομόσταυλους ίππους
εφαρμόζεται ο κανόνας 2.3, ενώ σε περίπτωση διαγραφών εφαρμόζεται ο κανόνας 5.13.6.
5.13.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.13.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό. Ακόμα, σε περίπτωση διαγραφής ενός ή περισσότερων ίππων από
οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος δελτίου στο οποίο έχει/ουν επιλεγεί τέτοιος ίππος/τέτοιοι
ίπποι, θα θεωρείται ότι έχει επιλέξει τον ίππο/τους ίππους που κατέλαβε/αν την υψηλότερη
θέση ανάμεσα στους ακόλουθους:
5.13.6.1.1 στο φαβορί του Διαχειριστή ή
5.13.6.1.2 στον εναπομείναντα ίππο/στους εναπομείναντες ομόσταυλους ίππους.
5.13.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.13.6.3. Στο στοίχημα Pick 9, εάν ένας ομόσταυλος ίππος είναι το φαβορί του Διαχειριστή,
όπως ορίζεται στον κανόνα 1.27, όλοι οι ομόσταυλοι ίπποι θα θεωρούνται φαβορί του
Διαχειριστή για τους σκοπούς καθορισμού αντικαταστάτη, σε περίπτωση διαγραφής.
5.13.6.4. Σε περίπτωση που κηρύσσονται φαβορί κοινού Διαχειριστή σε μια ιπποδρομία, ο
διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του Διαχειριστή σύμφωνα
με τους όρους του κανόνα 5.13.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί του κοινού Διαχειριστή
που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση στην ιπποδρομία αυτή.
5.13.6.5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση των φαβορί του κοινού
Διαχειριστή, ο διαγραφείς ίππος, που επρόκειτο να αντικατασταθεί από το φαβορί του
Διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους του κανόνα 5.13.6.1, θα αντικαθίσταται με το φαβορί
του κοινού Διαχειριστή που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.13.6.6. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση του φαβορί του Διαχειριστή
και ενός ομόσταυλου ίππου, ο διαγραφείς ίππος προς αντικατάσταση βάσει των όρων του
κανόνα 5.13.6.1 θα αντικαθίσταται με τον ομόσταυλο ίππο.
5.13.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.13.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων
στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να κρατήσει ποσοστό του διανεμόμενου
ποσού ως απόδοση αποζημίωσης για συμμετοχές με οποιουσδήποτε οχτώ νικητές και ως
απόδοση αποζημίωσης για οποιουσδήποτε επτά νικητές, όπως περιγράφεται στο επίσημο
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πρόγραμμα της ιπποδρομίας/συγκέντρωσης.
5.13.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Pick 9, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων
στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από
100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για μια ακέραια μονάδα
στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ
των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.11.11 ή
θα κατανέμεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.13.10.3.
5.13.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.13.8, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Pick 9, για τον
υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς στα
σκέλη του Pick 9 που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την προϋπόθεση ότι εάν καμία
συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον
κανόνα 5.13.7.2, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα 5.13.11. Όλες οι επιλογές σε
οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται νικηφόρες επιλογές.
5.13.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Pick 9, με
εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή σε
περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις οποίες αποτελείται το
συγκεκριμένο στοίχημα Pick 9. Δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων για
στοίχημα που μεταφέρεται.
5.13.10 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
5.13.10.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση
οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 9, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από έναν
νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους νικηφόρους
συνδυασμούς, και, έπειτα, κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη θα διαιρείται με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
5.13.10.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ομόσταυλων ίππων στην
πρώτη θέση οποιουδήποτε σκέλους στοιχήματος Pick 9, που έχει ως αποτέλεσμα
περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται
ισόποσα στους νικηφόρους συνδυασμούς που θα προκύψουν από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους. Έπειτα, τα μέρη του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχούν στους
ομόσταυλους ίππους θα συνδυάζονται και θα ανακοινώνεται απόδοση για το σύνολο του
αριθμού των δελτίων που στοιχημάτισαν σε ομόσταυλους ίππους.
5.13.10.3. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους
νικηφόρους συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.13.10.1, το μέρος του
διανεμόμενου ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του
κανόνα 5.11.11.
5.13.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που κανένα δελτίο δεν
έχει στοιχηματίσει σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το διανεμόμενο ποσό θα
μεταφέρεται και θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Pick 9 που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.14 - PLACE ACCUMULATOR
5.14.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του Place Accumulator είναι η επιλογή του ίππου που θα
τερματίσει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος σε κάθε σκέλος από το οποίο αποτελείται το στοίχημα
Place Accumulator, όπως αυτά ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.14.2. ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Βλέπε
Κεφάλαιο 4.
5.14.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα Place Accumulator.
5.14.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ PLACE ACCUMULATOR: Ο αριθμός
των ίππων στους οποίους μπορεί να στοιχηματίσει μια συμμετοχή στο στοίχημα Place
Accumulator είναι τρεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ίππων του επίσημου
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προγράμματος/ των συμμετεχόντων ίππων.
5.14.5. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα
ίππου που αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές
πεδίων πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι.
5.14.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.14.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό.
5.14.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.14.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.14.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων
στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς.
5.14.7.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού σε
ένα στοίχημα Place Accumulator, ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των
αγορασμένων στοιχηματικών μονάδων όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι
μικρότερο από 100% της μονάδας στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για
ακέραια μονάδα στοιχηματισμού και το υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν
κατανεμήθηκε μεταξύ των νικητών της κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με
τον κανόνα 5.14.11.
5.14.7.3 Σε περίπτωση που στην ιπποδρομία για οποιοδήποτε λόγο τερματίσουν λιγότεροι
από τρεις ίπποι, θα ανακοινώνεται απόδοση για τους ίππους που τερμάτισαν, όσοι κι αν ήταν
(ένας ή δύο), όπως αυτοί ανακοινώθηκαν στα επίσημα αποτελέσματα.
5.14.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.14.9, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του Place
Accumulator, για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους
νικηφόρους συνδυασμούς στα σκέλη του Place Accumulator που αποφασίστηκαν δεόντως,
υπό την προϋπόθεση ότι εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους
συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον κανόνα 5.14.7.2, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα
5.14.11.
Όλες οι επιλογές σε οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται
νικηφόρες επιλογές.
5.14.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία Place
Accumulator, με εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής
συγκέντρωσης ή σε περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις
οποίες αποτελείται το συγκεκριμένο στοίχημα Place Accumulator. Δεν πραγματοποιείται
καμία επιστροφή χρημάτων για στοίχημα που μεταφέρεται.
5.14.10. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή
περισσότερων ίππων σε οποιαδήποτε θέση για το Place Accumulator, όλοι οι ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίπποι θα θεωρούνται ότι τερμάτισαν σε αυτή τη θέση και στις επόμενες θέσεις
σύμφωνα με τον κανόνα 5.14.4.
5.14.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα
νικηφόρο δελτίο στοιχήματος Place Accumulator, το διανεμόμενο ποσό θα μεταφέρεται και
θα προστίθεται στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος Place Accumulator που θα
επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την
προϋπόθεση ότι η μεταφορά του διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα
από το αρχικό στοίχημα.

5.15

ALL-TO-COME

5.15.1 ΣΚΟΠΟΣ:
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5.15.1.1. Ο σκοπός του στοιχήματος All-To-Come είναι η επιλογή συμμετέχοντα ίππου, ο
οποίος δικαιούται απόδοση σε όλα τα επιλεγμένα σκέλη του στοιχήματος All-To-Come,
δηλαδή σε ένα ή περισσότερα στοιχήματα σε διάφορες ιπποδρομίες, και τα επιλεγμένα
στοιχήματα τυπώνονται στο ίδιο δελτίο.
5.15.1.2. Τα στοιχήματα All-To-Come θα εφαρμόζονται στα στοιχήματα WIN ή PLACE και οι
ισχύοντες γενικοί κανόνες αυτών των στοιχημάτων θα εφαρμόζονται στα στοιχήματα All-ToCome.
5.15.1.3. Ο τύπος στοιχήματος ενδέχεται να μην είναι κοινός σε όλα τα σκέλη του
στοιχήματος All-To-Come και το στοίχημα θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο και όχι
περισσότερα από έξι σκέλη, τα οποία μπορούν να ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετικές
ιπποδρομιακές συναντήσεις. Όλα τα σκέλη πρέπει να επιλέγονται σε αύξουσα, αλλά όχι
απαραίτητα διαδοχική, σειρά.
5.15.1.4. Σε περίπτωση ματαίωσης ιπποδρομίας ή διαγραφής συμμετέχοντα ίππου, το
στοίχημα All-To-Come συνεχίζεται σαν να μην είχε επιλεχθεί το σκέλος αυτό και τυχόν
επανεπενδύσεις από το προηγούμενο σκέλος ή σκέλη θα μεταφέρονται στο επόμενο
επιλεγμένο σκέλος ή σκέλη, εφόσον υφίστανται. Για ένα σκέλος του στοιχήματος ή για το
τελευταίο σκέλος ενός στοιχήματος All-To-Come, το καταβλητέο ποσό για στοιχηματισμό σε
αυτό το σκέλος, θα καταβάλλεται ως απόδοση.
5.15.1.5. Τα εισπραττόμενα ποσά μπορούν να επενδυθούν μόνο μετά την οριστικοποίηση
των αποτελεσμάτων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σημειώνεται καθυστέρηση στην ανακοίνωση
των επίσημων αποτελεσμάτων προηγούμενου σκέλους και ο στοιχηματισμός έχει κλείσει για
το τρέχον σκέλος, οι επενδύσεις από την προηγούμενη ιπποδρομία δεν θα επενδύονται σε
αυτό το σκέλος και θα επενδύονται σε επόμενα σκέλη, εφόσον έχουν απομείνει.
5.15.1.6. Οι Φορείς Εκμετάλλευσης δύνανται να καθορίζουν το μέγιστο όριο επανεπένδυσης
σε μία ή περισσότερες επιλογές, όπου το τυχόν επιπλέον ποσό άνω του ορίου θα παρακρατείται
και θα αντιμετωπίζεται ως καταβλητέα απόδοση, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων τυχόν
επόμενου σκέλους ή σκελών.
5.15.2
ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Βλέπε Κεφάλαιο 4.
5.15.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ: Για τον υπολογισμό της απόδοσης του
στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού
που έχουν στοιχηματίσει στο νικηφόρο ίππο. Όλα τα επιλεγμένα σκέλη ενός στοιχήματος AllTo-Come πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την καταβολή των αποδόσεων που
προέρχονται από το στοίχημα.
5.15.4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ:
5.15.4.1. Σύμφωνα με τον κανόνα 5.15.5, σε περίπτωση ματαίωσης ιπποδρομίας ή
διαγραφής συμμετέχοντα ίππου, το στοίχημα All-To-Come συνεχίζεται σαν να μην είχε
επιλεχθεί το σκέλος αυτό και τυχόν επανεπενδύσεις από το προηγούμενο σκέλος ή σκέλη θα
μεταφέρονται στο επόμενο επιλεγμένο σκέλος ή σκέλη, εφόσον έχουν απομείνει. Για ένα
σκέλος του στοιχήματος ή για το τελευταίο σκέλος ενός στοιχήματος All-for-All, το
καταβλητέο ποσό για επένδυση σε αυτό το σκέλος θα καταβάλλεται ως απόδοση.
5.15.4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει η προγραμματισμένη σειρά μιας ιπποδρομίας, η
επιλογή στην ιπποδρομία αυτή θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.15.4.1.
5.15.5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία All-ToCome, με εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης
πριν από το πρώτο σκέλος του στοιχήματος All-To-Come.
5.16 SUPERFECTA
5.16.1 ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του στοιχήματος Superfecta είναι η επιλογή των πρώτων έξι
ίππων που θα τερματίσουν σε μία ιπποδρομία που έχει χαρακτηριστεί ως ιπποδρομία
Στοιχήματος Superfecta.
5.16.2.
ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Βλέπε Κεφάλαιο 4.
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5.16.3.
ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους σε
αυτό το στοίχημα.
5.16.4. ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Υπάρχουν οι ακόλουθοι εννέα τύποι συμμετοχής:
5.16.4.1. Η Μοναδική Εγγραφή (Single Entry), όπου πρέπει να επιλεγούν μόνο έξι ίπποι που
θα τερματίσουν με την ακριβή σειρά άφιξης.
5.16.4.2. Η Είσοδος στο Σταρτ (Box Entry), όπου μπορούν να επιλεγούν έξι ή περισσότεροι
ίπποι που θα τερματίσουν στις πρώτες έξι θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης.
5.16.4.3. Το Μονό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Single Floating Banker Entry), όπου
ένας ίππος πρέπει να επιλεγεί για να τερματίσει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη
ή έκτη θέση και άλλοι έξι ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν τις
υπόλοιπες πέντε θέσεις.
5.16.4.4. Το Διπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Double Floating Banker Entry), όπου
δύο ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε δύο από τις πρώτες έξι
θέσεις και άλλοι πέντε ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν τις υπόλοιπες
τέσσερις θέσεις.
5.16.4.5. Το Τριπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Triple Floating Banker Entry), όπου
τρεις ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε τρεις από τις πρώτες έξι
θέσεις και άλλοι τέσσερις ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν τις
υπόλοιπες τρεις θέσεις.
5.16.4.6. Το Τετραπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Quadruple Floating Banker Entry),
όπου τέσσερις ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε τέσσερις από
τις πρώτες έξι θέσεις και άλλοι τρεις ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν
τις υπόλοιπες δύο θέσεις.
5.16.4.7. Το Πενταπλό Στοίχημα με Κυλιόμενο Στάνταρ (Quintuple Floating Banker Entry),
όπου πέντε ίπποι πρέπει να επιλεγούν για να τερματίσουν σε οποιεσδήποτε πέντε από τις
πρώτες έξι θέσεις και άλλοι δύο ή περισσότεροι ίπποι να επιλεγούν για να καταλάβουν τη
θέση που απομένει.
5.16.4.8. Η Πολλαπλή Εγγραφή (Multiple Entry), όπου ένας ή περισσότεροι ίπποι πρέπει να
επιλεγούν για να καταλάβουν κάθε μία από τις έξι πρώτες θέσεις.
5.16.4.9. Η Διπλή Είσοδος στο Σταρτ (Double Box), όπου τρεις ή περισσότεροι ίπποι
επιλέγονται ομαδοποιημένα για να καταλάβουν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση
ανεξαρτήτως σειράς και άλλοι τρεις ή περισσότεροι ίπποι επιλέγονται ομαδοποιημένα για να
καταλάβουν την τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση ανεξαρτήτως σειράς.
5.16.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.16.5.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό, συν το
σύνολο τυχόν μεταφερόμενων διανεμόμενων ποσών, διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων
στοιχηματισμού και των κλασματικών μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο
νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.16.5.2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακέραιες νικηφόρες μονάδες στοιχηματισμού,
ενώ ταυτόχρονα το άθροισμα των ποσοστών των αγορασμένων στοιχηματικών μονάδων
όλων των νικητών της κλασματικής απόδοσης είναι μικρότερο από 100% της μονάδας
στοιχηματισμού, τότε η απόδοση θα υπολογίζεται για ακέραια μονάδα στοιχηματισμού και το
υπόλοιπο της απόδοσης, δηλαδή αυτό που δεν κατανεμήθηκε μεταξύ των νικητών της
κλασματικής απόδοσης, θα μεταφέρεται σύμφωνα με τον κανόνα 5.16.10 ή θα κατανέμεται
σύμφωνα με τον κανόνα 5.16.7.3.
5.16.7. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανόνα
5.16.5, όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα, η απόδοση υπολογίζεται με
τον κάτωθι τρόπο:
5.16.7.1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και
πέμπτη θέση, που έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς,
το διανεμόμενο ποσό κατανέμεται ισόποσα στους νικηφόρους συνδυασμούς, και έπειτα κάθε
ένα από τα ισόποσα μέρη διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που
στοιχημάτισαν σε κάθε συνδυασμό.
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5.16.7.1 1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν πρώτος και δεύτερος, δεύτερος και πρώτος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.16.7.1.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν δεύτερος και τρίτος, τρίτος και δεύτερος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.16.7.1.3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην τρίτη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν τρίτος και τέταρτος, τέταρτος και τρίτος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.16.7.1.4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην τέταρτη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν τέταρτος και πέμπτος, πέμπτος και τέταρτος. Επομένως, θα
προκύψουν δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή
περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.16.7.1.5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πέμπτη θέση, αυτοί θα
θεωρούνται ότι τερμάτισαν πέμπτος και έκτος, έκτος και πέμπτος. Επομένως, θα προκύψουν
δύο νικηφόροι συνδυασμοί. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων
στην πέμπτη θέση, νικηφόροι θα είναι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί.
5.16.7.2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην έκτη θέση, που έχει ως αποτέλεσμα
περισσότερους από έναν νικηφόρους συνδυασμούς και των δύο στοιχείων του Superfecta,
τα αντίστοιχα μέρη του διανεμόμενου ποσού κατανέμονται ισόποσα στους νικηφόρους
συνδυασμούς, και έπειτα κάθε ένα από τα ισόποσα μέρη διαιρείται με τον αριθμό των
μονάδων στοιχηματισμού και κλασματικών μονάδων στοιχηματισμού που στοιχημάτισαν σε
κάθε συνδυασμό.
5.16.7.3. Εάν καμία συμμετοχή δεν έχει στοιχηματίσει σε έναν ή περισσότερους νικηφόρους
συνδυασμούς, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 5.16.7.1, το μέρος του διανεμόμενου
ποσού που τους αντιστοιχεί θα μεταφέρεται και θα υπόκειται στους όρους του κανόνα
5.16.10.
5.16.8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΞΙ ΙΠΠΩΝ: Σε περίπτωση που έξι ή
περισσότεροι ίπποι ξεκινήσουν την ιπποδρομία και τερματίσουν λιγότεροι από έξι για
οποιοδήποτε λόγο, θα ανακοινωθεί απόδοση για τους ίππους που έχουν πλασαριστεί σε
νικηφόρα θέση για το στοίχημα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κενές θέσεις.
5.16.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
5.16.9.1. Σε περίπτωση απόσυρσης επιλεγμένου ίππου, θα πραγματοποιείται επιστροφή της
επένδυσης που επηρεάστηκε από την απόσυρση.
5.16.9.2. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης ιπποδρομίας του στοιχήματος Superfecta
για οποιοδήποτε λόγο, θα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων.
5.16.10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
νικηφόρος συνδυασμός, το διανεμόμενο ποσό θα μεταφερθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της
Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης σε οποιοδήποτε στοίχημα Superfecta εντός 30 ημερών.
5.17 – BIPOT
5.17.1. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του BiPot είναι η επιλογή του ίππου που θα τερματίσει πρώτος
ή δεύτερος σε κάθε ένα από τα έξι σκέλη ή τις ιπποδρομίες από τις οποίες αποτελείται το
στοίχημα BiPot, όπως ορίζονται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών.
5.17.2.
ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Βλέπε Κεφάλαιο 4.
5.17.3. ΟΜΟΣΤΑΥΛΟΙ ΙΠΠΟΙ: Δεν ισχύουν οι διατάξεις για ομόσταυλους ίππους στο
στοίχημα BiPot, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
5.17.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ BIPOT: Ο αριθμός των ίππων στους οποίους
μπορεί να στοιχηματίσει μια συμμετοχή στο στοίχημα BiPot είναι δύο, ανεξάρτητα από τον
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αριθμό των ίππων του επίσημου προγράμματος/των συμμετεχόντων ίππων.
5.17.5. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ: Ο καταχωρημένος αριθμός οποιουδήποτε επιλαχόντα
ίππου που αντικαθιστά ίππο που διαγράφηκε παραμένει ως έχει και, επομένως, στις επιλογές
πεδίων πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι καταχωρημένοι ίπποι.
5.17.6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ:
5.17.6.1. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου από οποιοδήποτε σκέλος, ο κάτοχος του δελτίου,
στο οποίο έχει επιλεγεί ο ίππος αυτός, θεωρείται ότι έχει επιλέξει το φαβορί του Διαχειριστή
για το σκέλος αυτό.
5.17.6.2. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
5.17.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
5.17.7.1. Για τον υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό
διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στο
νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς.
5.17.7.2 Σε περίπτωση που στην ιπποδρομία για οποιοδήποτε λόγο τερματίσουν λιγότεροι
από τρεις ίπποι, θα ανακοινώνεται απόδοση για τους ίππους που τερμάτισαν, όσοι κι αν ήταν
(ένας ή δύο), όπως αυτοί ανακοινώθηκαν στα επίσημα αποτελέσματα.
5.17.8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα
5.17.9, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί μια ιπποδρομία του BiPot, για τον
υπολογισμό της απόδοσης του στοιχήματος, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό
των μονάδων στοιχηματισμού που έχουν στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς στα
σκέλη του BiPot που αποφασίστηκαν δεόντως, υπό την προϋπόθεση ότι εάν καμία συμμετοχή
δεν έχει στοιχηματίσει στους νικηφόρους συνδυασμούς, σε συνδυασμό με τον ανωτέρω
κανόνα, θα ισχύουν οι διατάξεις του κανόνα 5.17.11.
Όλες οι επιλογές σε οποιοδήποτε σκέλος που ματαιώθηκε ή ακυρώθηκε θεωρούνται
νικηφόρες επιλογές.
5.17.9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Καμία συμμετοχή δεν επιστρέφεται για δελτία BiPot, με
εξαίρεση την περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης ή σε
περίπτωση που ολοκληρωθεί μόνο μία (1) εκ των ιπποδρομιών από τις οποίες αποτελείται το
συγκεκριμένο στοίχημα BiPot. Δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων για
στοίχημα που μεταφέρεται.
5.17.10. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ: Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή
περισσότερων ίππων σε οποιαδήποτε θέση για το BiPot, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι
θα θεωρούνται ότι τερμάτισαν σε αυτή τη θέση και στις επόμενες θέσεις σύμφωνα με τον
κανόνα 5.17.4.
5.17.11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα
νικηφόρο δελτίο στοιχήματος BiPot, το διανεμόμενο ποσό θα μεταφέρεται και θα προστίθεται
στο διανεμόμενο ποσό ενός στοιχήματος BiPot που θα επιλέγεται κατά τη διακριτική ευχέρεια
της Διοίκησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά του
διανεμόμενου ποσού θα πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από το αρχικό στοίχημα.
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