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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 1 
 

Ο παρών Κανονισμός καλύπτει τα στοιχήματα που αφορούν την επιλογή της σειράς τερματισμού ενός 
ή περισσότερων ιπποδρομιών που διοργανώνονται από τις Ιπποδρομιακές Ενώσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί 
για το σκοπό αυτό από τον Επικεφαλής της Αστυνομικής Περιφέρειας (Préfet de Police), για το Παρίσι, ή από 
το Νομάρχη, για άλλες περιοχές, σε εγκεκριμένους ιπποδρόμους, ενώ η διεξαγωγή των γεγονότων διέπεται 
από τους διάφορους κανόνες ιπποδρομιών. 
 

Ο Υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας καθορίζει, για κάθε Ιπποδρομιακή Ένωση, τις κατηγορίες 
στοιχημάτων που λαμβάνουν έγκριση, και σε περίπτωση δυνατότητας κατάθεσης στοιχημάτων εκτός του 
ιπποδρόμου, τη γεωγραφική περιοχή που αφορά ο στοιχηματισμός, εάν δεν καλύπτει το σύνολο της 
επικράτειας. 
 
Άρθρο 2 
 

Τα ποσά στοιχηματισμού που έχουν παίξει οι φίλιπποι σε έναν τύπο στοιχήματος αναδιανέμονται 
στους φιλίππους που έχουν κερδίσει στον εν λόγω τύπο στοιχήματος, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για 
κάθε τύπο.  
 

Τα ποσά στοιχηματισμού που συμμετέχουν είναι εκείνα που έχουν συγκεντρωθεί σε κοινή δεξαμενή. 
 

Η PMU ή οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν έπαθλα, χρηματικά ή σε είδος, με 
κλήρωση είτε με τυχαία επιλογή. 
 
Άρθρο 3 
 

Η κατάθεση ενός Αμοιβαίου Στοιχήματος (Pari Mutuel) σημαίνει την ανεπιφύλακτη και άνευ όρων 
αποδοχή όλων των Άρθρων του παρόντος Κανονισμού που περιγράφει τους κανόνες για το Αμοιβαίο 
Στοίχημα. 
 

Οι παρόντες κανόνες διατίθενται δωρεάν στους ιπποδρόμους, καθώς και σε όλα τα αδειοδοτημένα 
σημεία κατάθεσης στοιχημάτων εκτός του ιπποδρόμου (Pari Mutuel Urbain: PMU). 
 

Όλοι οι ιππόδρομοι, καθώς και τα σημεία κατάθεσης στοιχημάτων της PMU διαθέτουν αναρτημένη 
σχετική ανακοίνωση που ενημερώνει τους φιλίππους για αυτήν τη διάταξη. 
 
 
Άρθρο 8 
 

Απαγορεύεται η κατάθεση ή η αποδοχή στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διοργανώνονται στη 
Γαλλία χωρίς τη χρήση των υπηρεσιών του γαλλικού αμοιβαίου στοιχηματισμού. 
 

Είναι καθήκον των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των κανόνων του Αμοιβαίου 
Στοιχήματος να παρακολουθούν την κατάθεση και τη συγκέντρωση των στοιχημάτων, την κατανομή των 
ποσών στοιχηματισμού, τον υπολογισμό και την απόδοση των κερδών. Επιπλέον, είναι ευθύνη τους να 
εποπτεύουν την κανονικότητα των λειτουργιών και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των 
κανονισμών, καθώς και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 
 

Οι υπηρεσίες αυτές, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες για τυχόν συνέπειες 
οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από την αδυναμία, για οποιονδήποτε λόγο, εξασφάλισης της 
κατάθεσης στοιχημάτων. 
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Θα διώκεται με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα οποιαδήποτε παράβαση της Πράξης της 2ας Ιουνίου 
1891, καθώς και των εφαρμοστικών διατάξεων αυτής, ή του Ποινικού Δικαίου, ή, γενικότερα, οποιαδήποτε 
παράβαση που διαπράττεται μέσω της αντικανονικής συμμετοχής στις λειτουργίες του Αμοιβαίου 
Στοιχήματος ή οποιαδήποτε παρέμβαση η οποία διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ή που ενδέχεται να 
αλλοιώσει τον αμοιβαίο χαρακτήρα του στοιχήματος και τον κανόνα ίσων ευκαιριών των φιλίππων. 
 

Η απόδοση κερδών ή ποσών στοιχηματισμού σε φιλίππους που εικάζεται ότι έχουν διαπράξει 
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισμού ενδέχεται να ανασταλεί για περίοδο που δεν θα 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.  
 

Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται, εάν θεωρεί ότι εκ των περιστάσεων απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας, 
να αποφασίσει να αναστείλει την πληρωμή των στοιχημάτων για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) 
μήνα. 
 

Σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας στα Δικαστήρια, οι αποδόσεις και τα ποσά 
στοιχηματισμού που αφορά η εν λόγω καταγγελία δεν θα αποδίδονται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης, ενώ κατά την ενδιάμεση περίοδο τα εκκρεμή ποσά δεν θα τοκίζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
Άρθρο 9 
 

Οι διάφοροι τύποι στοιχημάτων, οι ειδικοί κανόνες των οποίων καθορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό, μπορούν να κατατίθενται: 
 - στα γκισέ των ιπποδρόμων, τα οποία έχουν λάβει την άδεια του Επικεφαλής της Αστυνομικής 
Περιφέρειας, για το Παρίσι, ή του Νομάρχη, για άλλες περιοχές,  
 - στα καταστήματα στοιχηματισμού της PMU εκτός των ιπποδρόμων και στα καταστήματα 
στοιχηματισμού που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από Κανονισμό του 
Υπουργείου Γεωργίας, οι κάτοχοι των οποίων έχουν λάβει από την PMU άδεια κατάθεσης στοιχημάτων,  

- μέσω στοιχηματικού λογαριασμού της PMU, ή 
- μέσω διαδραστικών τερματικών. 

 
Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για κάθε σημείο ή μέσο κατάθεσης στοιχημάτων της PMU 

ορίζονται στην Ενότητα ΙΙΙ του παρόντος Κανονισμού και διατίθενται στο κοινό σε κάθε ένα από τα 
καταστήματα αυτά. 
 

Ορισμένες Ιπποδρομιακές Ενώσεις δύνανται να ανοίγουν γκισέ στοιχηματισμού για το κοινό στο 
όνομα εξουσιοδοτημένου πράκτορα, το προσωπικό του οποίου θα μπορεί να δέχεται στοιχήματα από 
φιλίππους που διαθέτουν τρεχούμενο λογαριασμό στον εν λόγω πράκτορα. 
 
Άρθρο 10 
 

Εντός του ιπποδρόμου, τα στοιχήματα κατατίθενται σε γκισέ σε διάφορα σημεία. Τα γκισέ αυτά 
ενδέχεται να εξειδικεύονται ανάλογα με το ύψος των ποσών στοιχηματισμού ή ανάλογα με τους τύπους των 
στοιχημάτων. 
 

Ο στοιχηματισμός σε κάθε ιπποδρομία συνεχίζεται μέχρι να δοθεί το σήμα «Παύση Στοιχηματισμού», 
το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνεται μετά από την επιβεβαιωμένη εκκίνηση της ιπποδρομίας. 
Όλες οι στοιχηματικές λειτουργίες, ακόμα και οι καταθέσεις στοιχημάτων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, 
σταματούν μόλις ηχήσει το σήμα «Παύση Στοιχηματισμού». Επιπλέον, ενδέχεται να διακόπτεται η κατάθεση 
ορισμένων τύπων στοιχημάτων λίγη ώρα πριν από την έναρξη της κούρσας. Το ίδιο ισχύει και για τα 
στοιχήματα που κατατίθενται στα γκισέ των εξουσιοδοτημένων πρακτόρων. 
 
Άρθρο 11 - Αρίθμηση 
 

Το επίσημο πρόγραμμα των ιπποδρομιών και ο επίσημος κατάλογος συμμετεχόντων ίππων της PMU, 
τα οποία διατίθενται σε όλα ή σε ορισμένα σημεία κατάθεσης στοιχημάτων, στην ενημερωτική ιστοσελίδα και 
στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, υποδεικνύουν τις κατηγορίες των στοιχημάτων που γίνονται δεκτά για 
τις διαφορετικές ιπποδρομίες και τους αριθμούς των ιπποδρομιών αυτών, τον κατάλογο των επιβεβαιωμένων 
συμμετεχόντων ίππων, καθώς και τον αριθμό που έχει δοθεί σε κάθε ίππο. 
 

Για την κατάθεση ορισμένων τύπων στοιχημάτων που ονομάζονται στοιχήματα συνδυασμού, ο 
φορέας διοργάνωσης δύναται να υιοθετεί ειδική αρίθμηση. 
 

Ομοίως, για ορισμένα στοιχήματα συνδυασμού, η PMU δύναται να υιοθετεί ειδικό τρόπο αρίθμησης, 
ώστε σε κάθε ίππο που δηλώνεται ως συμμετέχων να αποδίδεται ένας αριθμός που θα χρησιμοποιείται για 
την επιλογή του στο στοιχηματισμό. Αυτή η ειδική αρίθμηση αναγράφεται επίσης στον επίσημο κατάλογο της 
PMU. 
 
Άρθρο 12 
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Εάν υπάρχει κάποια ανακρίβεια ή παράλειψη στον επίσημο κατάλογο της PMU, στο επίσημο 
πρόγραμμα ιπποδρομιών ή στα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιείται για την 
κατάθεση στοιχημάτων, που ενδέχεται να επηρεάσει την κατάθεση ή την επεξεργασία αυτών, οι υπηρεσίες 
που είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση του Αμοιβαίου Στοιχήματος θα προβαίνουν σε επιστροφή χρημάτων 
ή θα αναστέλλουν την κατάθεση όλων ή μέρους των στοιχημάτων σε όλα ή σε ορισμένα σημεία ή μέσα 
στοιχηματισμού.  
 
Άρθρο 13 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 
 

I – Το επίσημο πρόγραμμα του ιπποδρόμου και ο επίσημος κατάλογος της PMU αναγράφουν τους 
ίππους που έχουν δηλωθεί ως συμμετέχοντες στις διάφορες ιπποδρομίες. Ορισμένοι ίπποι που έχουν 
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ή τη λίστα ενδέχεται να μη συμμετάσχουν στην ιπποδρομία. 
 

Οι ίπποι που δεν συμμετείχαν στην ιπποδρομία, κατ’ εφαρμογή του κώδικα ιπποδρομιών, 
θεωρούνται μη συμμετέχοντες. 
 

Όταν τα στοιχήματα κατατίθενται σε σημεία στοιχηματισμού της PMU και σε γκισέ στοιχηματισμού 
των ιπποδρόμων τα οποία είναι συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα της PMU, καθώς 
και μέσω όλων ή μέρους των μέσων κατάθεσης στοιχημάτων που περιγράφονται στην Ενότητα ΙΙΙ, δεν γίνεται 
δεκτή η κατάθεση στοιχημάτων απλού τύπου, στοιχημάτων σύνθετου τύπου «combinées» («συνδυασμού») ή 
«champ» («κάλυψης»), εάν περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους κατά την 
υποβολή του στοιχήματος. 

 
Σε περίπτωση που ένα στοίχημα που κατατίθεται σε σημεία και με μέσα στοιχηματισμού ή σε γκισέ 

στοιχηματισμού του ιπποδρόμου, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω εδάφιο, περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, ο φίλιππος μπορεί, πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας, για τους 
τύπους στοιχημάτων που αναφέρονται στα Κεφάλαια 1, 2, 13 και 13 bis της Ενότητας ΙΙ, να ακυρώσει το 
στοίχημα στο σημείο στοιχηματισμού στο οποίο αυτό κατατέθηκε ή μέσω του συστήματος απομακρυσμένου 
στοιχηματισμού που αυτός χρησιμοποίησε.  
 

Όλα τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους 
αντιμετωπίζονται κατ’ εφαρμογή των κανόνων κάθε τύπου στοιχήματος, λαμβάνοντας υπόψη, όπου είναι 
εφικτό, τον εφεδρικό ίππο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο ΙΙ κατωτέρω. 
 

II. 1. Στα σημεία κατάθεσης στοιχημάτων της PMU και στα γκισέ στοιχηματισμού των ιπποδρόμων 
που είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό σύστημα της PMU σε πραγματικό χρόνο, καθώς και από όλα ή ορισμένα 
βοηθητικά μέσα από αυτά που αναφέρονται στην Ενότητα IV και μέσω όλων ή ορισμένων μέσων κατάθεσης 
στοιχημάτων που αναφέρονται στην Ενότητα ΙΙΙ, οι φίλιπποι μπορούν, εάν το επιθυμούν, για ορισμένους 
τύπους στοιχήματος για τους οποίους ο Κανονισμός επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα, να επιλέξουν, εκτός από 
τους ίππους που θα περιλάβουν στο στοίχημά τους, έναν αριθμό εφεδρικών ίππων προκειμένου να 
συμπληρώσουν το στοίχημά τους σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παράγραφο ΙΙ. 
 
Εάν, στα σημεία και τα μέσα κατάθεσης στοιχημάτων και στα γκισέ των ιπποδρόμων που αναφέρονται στο 
παραπάνω εδάφιο και που προσφέρουν την ανωτέρω υπηρεσία, ο φίλιππος καταθέσει στοίχημα μέσω του 
συστήματος υποστήριξης στοιχηματισμού, το στοίχημά του αυτό θα περιλάβει αυτόματα εφεδρικό ίππο. 
 

Οι φίλιπποι ενημερώνονται για τις ιπποδρομίες στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν δύνανται να ορίζουν 
εφεδρικό ίππο σε στοιχήματα που κανονικά προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. 
 

2. Περιπτώσεις στοιχημάτων απλού συνδυασμού και σύνθετων τύπων στοιχημάτων «combinées» 
(«συνδυασμού»), «simplifiées» («απλοποιημένοι») ή «dans tous les ordres» («σε όλες τις σειρές»): 
 

α) Για αυτούς τους τύπους συνδυασμών και τους σύνθετους τύπους στοιχημάτων, ο εφεδρικός 
ίππος που επιλέγεται από το φίλιππο δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο συνδυασμό ίππων του στοιχήματός 
του, 
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β) Εάν ένας από τους ίππους που έχει επιλέξει ο φίλιππος δεν αγωνισθεί, ο εφεδρικός ίππος θα 
συμπληρώσει το στοίχημα απλού τύπου, ή εάν πρόκειται για σύνθετο τύπο στοιχήματος «combinée», θα 
συμπληρώσει κάθε ένα από τα στοιχήματα απλού τύπου που περιλαμβάνουν το μη συμμετέχοντα ίππο, ως 
εάν ο εφεδρικός ίππος είχε καταλάβει την τελευταία θέση.  
 

Κατ’ εφαρμογή αυτού του κανόνα, εάν ο εφεδρικός ίππος αντικαταστήσει άλλον ίππο από αυτόν που 
επιλέχθηκε από το φίλιππο για την τελευταία θέση, το στοίχημα απλού τύπου ή κάθε στοίχημα απλού τύπου 
που περιλαμβάνει το μη συμμετέχοντα ίππο ισχύει για τους ίππους που συμμετέχουν στην ιπποδρομία και 
επιλέγονται μετά από το μη συμμετέχοντα ίππο, και κάθε ένας από αυτούς θεωρείται, σε σχέση με την αρχική 
επιλογή του φιλίππου, ότι έχει προβλεφθεί στη θέση του ίππου που προηγείται. 
 

3. Περιπτώσεις στοιχημάτων σύνθετου τύπου «champ total» («πλήρους κάλυψης») και «champ 
partiel» («μερικής κάλυψης»): 
 

α) Για αυτούς τους σύνθετους τύπους στοιχήματος, ο εφεδρικός ίππος που ορίζει ο φίλιππος 
πρέπει να είναι ένας από τους ίππους που συμμετέχουν στην ιπποδρομία, αλλά όχι κάποιος από εκείνους της 
στάνταρ επιλογής του. 
 

β) Ο εφεδρικός ίππος λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν αντικαθιστά το στάνταρ ίππο ή έναν από 
τους στάνταρ ίππους που έχει επιλέξει ο φίλιππος. 
 

Στο στοίχημα «champ partiel», η επιλογή του εφεδρικού ίππου μπορεί να γίνει ανάμεσα στους 
στάνταρ ίππους που έχει επιλέξει ο φίλιππος ή πέραν αυτών.  
 

γ) Εάν ένας από τους στάνταρ ίππους δεν συμμετάσχει στην ιπποδρομία, ο εφεδρικός ίππος 
συμπληρώνει κάθε στοίχημα απλού τύπου που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τύπο «champ» ως εάν ο 
εφεδρικός ίππος είχε επιλεγεί για την τελευταία θέση κάθε σχετικού στοιχήματος απλού τύπου του φιλίππου. 
 

δ) Στην περίπτωση της παραγράφου γ) ανωτέρω, για το στοίχημα απλού τύπου ή τα στοιχήματα 
απλού τύπου που περιλαμβάνονται σε ένα σύνθετο τύπο στοιχήματος «champ» και που περιλαμβάνουν ένα 
μη συμμετέχοντα ίππο και τον ίδιο ίππο ως εφεδρικό εφαρμόζεται η παράγραφος Ι του παρόντος Άρθρου. 
 

4. Εάν δύο ή περισσότεροι ίπποι κηρυχθούν μη συμμετέχοντες σε μια ιπποδρομία στην οποία 
είχαν δηλωθεί και εάν περισσότεροι από ένας μη συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί από το φίλιππο, ο εφεδρικός 
ίππος αντικαθιστά μόνο έναν από αυτούς. 
 
Άρθρο 14 Ελάχιστα ποσά στοιχηματισμού. 
 

Το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε τύπο στοιχήματος.  
 

Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου δεν εμποδίζουν την PMU ή κάποιο διαφημιζόμενο να αναλάβει 
την καταβολή όλου ή μέρους των ποσών στοιχηματισμού όλων ή μέρους των φιλίππων. 
 

Τα ελάχιστα ποσά στοιχηματισμού ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας και τον Υπουργό 
Προϋπολογισμού. 

 
Τα ελάχιστα ποσά στοιχηματισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανά τύπο στοιχήματος, ανάλογα με το 

εάν το στοίχημα έχει κατατεθεί ως απλού τύπου, ως «combiné» ή «champ,», σύνθετου τύπου «simplifiée» ή 
«dans tous les ordres», εντός ή εκτός του ιπποδρόμου, και στην τελευταία αυτή περίπτωση, σύμφωνα με το 
δίκτυο ή το μέσο στοιχηματισμού. 

 
Τα στοιχήματα κατατίθενται στα σημεία και τα μέσα στοιχηματισμού της PMU ή στα γκισέ 

στοιχηματισμού εντός των ιπποδρόμων. Το κοινό ενημερώνεται για τη βασική μονάδα στοιχηματισμού, ενώ οι 
Ιπποδρομιακές Ενώσεις και η PMU δεν είναι υποχρεωμένες να ανοίγουν τα γκισέ για την κατάθεση 
στοιχημάτων με το ελάχιστο ποσό. 
 
Άρθρο 15 
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Μετά την κατάθεση κάθε στοιχήματος και αφότου ο φίλιππος καταβάλει την αξία του στοιχήματος, 

παραλαμβάνει ένα δελτίο, το οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία του στοιχήματος. Το δελτίο αυτό έχει τη θέση 
αποδεικτικού, και η λήψη του συνεπάγεται τη συμμόρφωση με τους όρους του συγκεκριμένου στοιχήματος. 
 

Η πληρωμή της αξίας των στοιχημάτων πραγματοποιείται τοις μετρητοίς ή μέσω χρέωσης 
λογαριασμού που έχει ανοίξει ο φίλιππος στην PMU ή στις Ιπποδρομιακές Ενώσεις ή σε εξουσιοδοτημένο 
πράκτορα, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. Στα σημεία κατάθεσης στοιχημάτων και στα 
γκισέ στοιχηματισμού εντός των ιπποδρόμων που είναι συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό 
σύστημα της PMU που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι φίλιπποι δύνανται να καταβάλλουν την αξία του 
στοιχήματος και με κουπόνια στοιχηματισμού («chèques pari»). 
 

Η πληρωμή των στοιχημάτων πραγματοποιείται επίσης μέσω κάρτας τραπέζης στα σημεία 
στοιχηματισμού που αναφέρονται στο Άρθρο 97 του παρόντος Κανονισμού και που έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από την PMU ώστε να δέχονται αυτό τον τύπο πληρωμής, καθώς και στα γκισέ στοιχηματισμού εντός των 
ιπποδρόμων που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. 
 

Σε κάθε χώρο παρέχεται σχετική ενημέρωση στο κοινό για τα όρια πραγματοποίησης πληρωμών 
μέσω κάρτας τραπέζης. 
 

Τα στοιχήματα που κατατίθενται με τη χρήση κάρτας δεν δύνανται να επιστραφούν τοις μετρητοίς. 
 

Ένα ποσό στοιχηματισμού που ξεπερνά ένα ανώτατο όριο που έχει κοινοποιηθεί στο κοινό μπορεί να 
κατατεθεί μόνο μέσω λογαριασμού στην PMU, σε γκισέ στοιχηματισμού εντός ιπποδρόμων τα οποία είναι 
συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα της PMU ή στα καταστήματα της PMU.  
 

Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχήματος μέσω του λογαριασμού PMU, δεν παραδίδεται δελτίο.  
 

Προκειμένου να είναι έγκυρο, το δελτίο πρέπει να φέρει μια αναφορά ή έναν κωδικό που επιτρέπει 
την εξακρίβωση της ημερομηνίας, του αριθμού της ιπποδρομίας, των αριθμών των ίππων που 
περιλαμβάνονται στο στοίχημα, του τύπου του στοιχήματος, των ποσών στοιχηματισμού και, σε περίπτωση 
στοιχημάτων συνδυασμού, του είδους των σύνθετων τύπων. 

 
Δεν αναγνωρίζεται καμία αξίωση σχετικά με τυχόν λάθη κατά την παράδοση ή τη διαμόρφωση του 

δελτίου, κατόπιν της απομάκρυνσης του παίκτη από το σημείο κατάθεσης ή το γκισέ. 
 
 Ωστόσο, πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας, ο φίλιππος έχει τη δυνατότητα, στο σημείο 
στοιχηματισμού, στο γκισέ εντός του ιπποδρόμου όπου κατατέθηκε το στοίχημα ή μέσω του 
απομακρυσμένου συστήματος στοιχηματισμού που χρησιμοποιήθηκε, να ακυρώσει το στοίχημα αυτό εντός 
δεκαπέντε λεπτών από την κατάθεση αυτού.  
 
Άρθρο 15.1 
 
 Στα σημεία στοιχηματισμού της PMU, στα γκισέ στοιχηματισμού εντός των ιπποδρόμων που είναι 
συνδεδεμένα σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα της PMU, καθώς και μέσω όλων ή ορισμένων 
μέσων στοιχηματισμού που αναφέρονται στην Ενότητα ΙΙΙ, μπορεί να προταθεί στους φιλίππους η κατάθεση 
ορισμένων στοιχημάτων μέσω ενός βοηθητικού συστήματος που ονομάζεται «Pariez SpOt». 
 
 Στην περίπτωση αυτή, για κάθε τύπο στοιχήματος, οι στοιχηματικές επιλογές παράγονται συνολικά ή 
εν μέρει από το κεντρικό σύστημα της PMU, σύμφωνα με άλλα στοιχήματα του ίδιου τύπου που έχουν 
καταθέσει φίλιπποι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα στοιχηματισμού «Pariez SpOt».  
 
 Ο φίλιππος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μία ή ορισμένες από τις παρακάτω μεθόδους 
στοιχηματισμού:  
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- Εάν ο φίλιππος επιλέξει να παίξει ένα στοίχημα απλού τύπου ή σύνθετου τύπου «combinée» χωρίς 
να επιθυμεί να επιλέξει οποιοδήποτε ίππο του στοιχήματος αυτού, το βοηθητικό σύστημα επιλέγει 
αυτόματα όλους τους ίππους του στοιχήματος αυτού. 

- Εάν ο φίλιππος επιλέξει να παίξει ένα στοίχημα απλού τύπου ή σύνθετου τύπου «combinée» και 
επιθυμεί να ορίσει μόνο κάποιους ίππους του στοιχήματος αυτού, επιλέγονται αυτόματα οι 
υπόλοιποι ίπποι του στοιχήματος από το βοηθητικό σύστημα.   

 
Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος στοιχηματισμού «Pariez SpOt», τα στοιχήματα που γίνονται 

δεκτά, ο αριθμός των ιπποδρομιών που συμμετέχουν στο σύστημα αυτό, καθώς και τα πιθανά μέσα 
κατάθεσης στοιχημάτων, γνωστοποιούνται στο κοινό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 16 
 

α) Τα στοιχήματα πληρώνονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα της ιπποδρομίας, όπως 
αυτά επιβεβαιώνονται εντός του ιπποδρόμου. Από το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας προκύπτει η σειρά άφιξης 
και ο αριθμός των μη συμμετεχόντων ίππων.  
 

Ωστόσο, το σήμα για την έναρξη πληρωμής των κερδών (το «έχειν καλώς» μιας ιπποδρομίας) δεν 
δίνεται εάν, πριν από το τέλος της μεταζύγισης γίνει κάποια καταγγελία ή αυτεπάγγελτη παρέμβαση κατά του 
νικητή ή κατά ενός εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση. Σε αυτή την περίπτωση, η 
πληρωμή αναστέλλεται έως τη λήψη μιας οριστικής απόφασης, αλλά εάν δεν είναι δυνατή ή λήψη τέτοιας 
απόφασης την ίδια ημέρα στον ιππόδρομο, οι αποδόσεις πληρώνονται σύμφωνα με τη σειρά άφιξης.  
 

Όταν ανακοινωθεί η επίσημη σειρά άφιξης στον ιππόδρομο, το αποτέλεσμα της κούρσας, με 
εξαίρεση την περίπτωση του τέταρτου εδαφίου κατωτέρω, θεωρείται τελικό όσον αφορά τις αποδόσεις, 
ακόμα και αν αργότερα επέλθουν αλλαγές στα επίσημα αποτελέσματα.  
 

Εάν, κατά την ίδια ημέρα και εντός του ιπποδρόμου, κατόπιν της ανακοίνωσης της επίσημης σειράς 
άφιξης, και εξαιτίας λάθους, παρατηρηθεί διαφορά ανάμεσα στο ανακοινωθέν αποτέλεσμα και στο 
πραγματικό αποτέλεσμα της σειράς άφιξης ή τη σειρά άφιξης που ανακοίνωσαν οι Ελλανοδίκες, κατόπιν 
καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης επέμβασης, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 
 η καταβολή των αποδόσεων αναστέλλεται αμέσως, το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας διορθώνεται 
από τη διοργανώτρια Ιπποδρομιακή Ένωση και οι φίλιπποι ενημερώνονται για τα ακόλουθα: η πληρωμή των 
στοιχημάτων που αφορούν τα αρχικώς ανακοινωθέντα αποτελέσματα τερματισμού δεν πληρώνονται από 
εκείνη τη στιγμή και έπειτα, οι αποδόσεις αναθεωρούνται βάσει του διορθωμένου αποτελέσματος και οι 
αποδόσεις επανυπολογίζονται, ενώ δεν γίνονται δεκτές καταγγελίες και δεν γίνονται αναπροσαρμογές των 
στοιχημάτων που πληρώθηκαν πριν από την αναστολή των πληρωμών των αποδόσεων. 
 

β) Σε ειδικές περιπτώσεις, βάσει του τρόπου υπολογισμού των αποδόσεων, ενδέχεται οι 
διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί να αφορούν άλλη σειρά από εκείνη της άφιξης. 
 

Επομένως, απαιτείται οι φίλιπποι να φυλάσσουν τα δελτία τους έως ότου ανακοινωθούν επίσημα οι 
αποδόσεις. 
 
Άρθρο 17 
 

Τα ποσά στοιχηματισμού που καταχωρούνται εκτός ιπποδρόμου συγκεντρώνονται σε δεξαμενή μαζί 
με τα ποσά στοιχηματισμού της ίδιας κατηγορίας που καταχωρούνται εντός του ιπποδρόμου που διεξάγεται η 
ιπποδρομία, και πληρώνονται οι ίδιες αποδόσεις.  
 

Οι αποδόσεις υπολογίζονται μετά τη συγκέντρωση όλων των στοιχημάτων σε δεξαμενή. 
 

Ωστόσο, όσον αφορά τα στοιχήματα «simple» («απλά»), συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων 
«par reports» («με μεταφορά»), η συγκέντρωση σε δεξαμενή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο Διάταγμα της 11ης Ιουλίου 1930, όπως τροποποιήθηκε από το Διάταγμα της 12ης Μαΐου 
1948. 
 

Επιπλέον, εάν για κάποιο λόγο, που δεν μπορούν να ελέγξουν ή για τον οποίο δεν μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ορισμένα στοιχεία του υπολογισμού δεν είναι διαθέσιμα, 
δεν έφτασαν στο κέντρο επεξεργασίας ή δεν συμπεριλήφθηκαν στην επεξεργασία, οι αποδόσεις μπορούν να 
καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα διαθέσιμα στοιχεία. Όλα τα νικηφόρα στοιχήματα πληρώνονται 
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βάσει των αποδόσεων που υπολογίζονται με αυτό τον τρόπο. Δεν πραγματοποιούνται επιστροφές για τα 
στοιχήματα που δεν κέρδισαν.  
 

Το σύνολο των ποσών στοιχηματισμού που δεν συγκεντρώθηκαν σε δεξαμενή, καθώς και οι λόγοι για 
τους οποίους δεν έγινε αυτό, κοινοποιούνται άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ίππων του Υπουργείου Γεωργίας της 
Γαλλίας. 
 
Άρθρο 18 
 

Για κάθε τύπο στοιχήματος, η απόδοση καθορίζει το ποσό που θα διανεμηθεί στους παίκτες βάσει 
μιας βασικής μονάδας στοιχηματισμού της τάξης του 1 Ευρώ.  
 

Οι ακαθάριστες αποδόσεις καθορίζονται από τα συγκεντρωθέντα σε δεξαμενή στοιχήματα, μετά τις 
νόμιμες κρατήσεις επί των ποσών στοιχηματισμού. 

 
Οι αναλογούσες κρατήσεις επί των ποσών στοιχηματισμού συνίστανται σε κρατήσεις επί των 

ακαθάριστων ποσών στοιχηματισμού και σε κρατήσεις επί της απόδοσης των επάθλων σε μετρητά ή σε είδος 
που αναφέρονται στο άρθρο 2.  
 

Το συνολικό ποσοστό των προαναφερθεισών κρατήσεων πρέπει να είναι 10%-40% και ενδέχεται να 
διαφέρει ανάλογα με το εάν τα στοιχήματα έχουν κατατεθεί στη Γαλλία ή εκτός Γαλλίας. Εφαρμόζονται σε 
κάθε τύπο στοιχήματος και κοινοποιούνται στους φιλίππους το αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης 
στοιχημάτων, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σε όλους τους ιπποδρόμους ή στα σημεία στοιχηματισμού της PMU. 

 
Κατά τον υπολογισμό τους, οι αποδόσεις στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στο πλησιέστερο 

δεκαδικό ψηφίο (δέκατο). Τα δεκαδικά ψηφία (εκατοστά) που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της 
διάταξης, τα οποία ονομάζονται «στρογγυλοποιήσεις επί των αποδόσεων», αποδίδονται στο ακαθάριστο 
ποσό των στοιχημάτων, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των ποσών στοιχηματισμού 
μείον τις παρακρατήσεις που ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό μείον τα ποσά που διανέμονται στους 
φιλίππους που κέρδισαν.  

 
Εάν η υπολογισθείσα απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 Ευρώ, η πληρωμή θα γίνεται, με την 

εξαίρεση ειδικών προβλέψεων που ισχύουν για το στοίχημα «MULTI» και για το στοίχημα που περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο 13 bis της Ενότητας II, βάσει απόδοσης 1,10 Ευρώ ανά βασική μονάδα στοιχηματισμού, κατόπιν 
της αφαίρεσης των υπόλοιπων στρογγυλοποιήσεων επί των αποδόσεων, αφού πραγματοποιηθεί ο 
υπολογισμός των αποδόσεων της εν λόγω ιπποδρομίας.  
 

Τα κέρδη καταβάλλονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω ή προς τα πάνω στο πλησιέστερο σεντ 
του Ευρώ. Τα δεκαδικά ψηφία (χιλιοστά) που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων αυτών 
αποδίδονται στο ακαθάριστο ποσό στοιχημάτων που ορίζεται από τους ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 18.1 
 

Όταν ένα στοίχημα, που διεξάγεται στη Γαλλία ή που ομαδοποιείται με άλλες χώρες, επιτρέπει 
διάφορα ελάχιστα ποσά στοιχηματισμού σε Ευρώ, οι αποδόσεις εκφράζουν τα ποσά που πρέπει να 
πληρωθούν σε σχέση με τα ελάχιστα αυτά ποσά στοιχηματισμού.  
 

Όταν η συγκέντρωση σε δεξαμενή πραγματοποιείται στη Γαλλία, εάν το σύνολο των νικηφόρων 
στοιχημάτων, για μια επιλογή σε οποιοδήποτε τύπο στοιχήματος, είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό 
στοιχηματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14 ανωτέρω για το συγκεκριμένο στοίχημα, η αντίστοιχη 
απόδοση σταθμίζεται ανάλογα με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των νικηφόρων 
στοιχημάτων για τη συγκεκριμένη απόδοση δια του ελάχιστου ποσού στοιχηματισμού του στοιχήματος 
αυτού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 ανωτέρω. 

 
Το αδιάθετο υπόλοιπο της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών (ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του 

διανεμόμενου κέρδους) που δεν διανεμήθηκε φυλάσσεται για τη δημιουργία ενός «Tirelire» («Τζακπότ»), 
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ανάλογα με τον τύπο του στοιχήματος και, όπου είναι εφικτό, ανάλογα με τη σχετική απόδοση, σύμφωνα με 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 

α) Για το στοίχημα «Quinté Plus»: 
 
Εάν προκύψει «Tirelire» ως «Rapport tirelire» («τζακπότ απόδοσης»), το ποσό αυτό αποδίδεται στο 

«Fonds Tirelire» («Ταμείο Τζακπότ»). Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 95.9.4. 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «dans l’ordre 

exact» («σε σωστή σειρά») προστίθεται στο διανεμόμενο κέρδος που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
της απόδοσης «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») για τους ίδιους πέντε (5) ίππους, υπό την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι τουλάχιστον 
ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού για αυτό το στοίχημα. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «dans l’ordre 

inexact» ή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης «Bonus 4», υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 
νικηφόρων στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι τουλάχιστον ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο 
ποσό στοιχηματισμού για το εν λόγω στοίχημα. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «Bonus 4» ή 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που χρησιμοποιείται 
για τον υπολογισμό της απόδοσης «Bonus 4sur5», υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των νικηφόρων 
στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι τουλάχιστον ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο ποσό 
στοιχηματισμού για το εν λόγω στοίχημα.  

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «Bonus 

4sur5» ή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης «Bonus 3», υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 
νικηφόρων στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι τουλάχιστον ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο 
ποσό στοιχηματισμού για το εν λόγω στοίχημα.  

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «Bonus 3» ή 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προστίθεται στο «Fonds Tirelire». Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Άρθρου 95.9.4. 

 
β) Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 

13ης Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου 
 
γ) Για το στοίχημα «Tiercé»: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «dans l’ordre 

exact» προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών (ή, όπου είναι εφικτό, στα διανεμόμενα κέρδη) που  
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης «dans l’ordre inexact» για τους ίδιους τρεις (3) ίππους, υπό 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι 
τουλάχιστον ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού για το εν λόγω στοίχημα.  

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
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Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «dans l’ordre 
inexact» ή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διανέμεται εκ νέου σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παράγραφο ε) κατωτέρω. 

 
δ) Για το στοίχημα «Quarté plus»: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «dans l’ordre 

exact» προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών (ή, όπου είναι εφικτό, στα διανεμόμενα κέρδη) που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης «dans l’ordre inexact» για τους ίδιους τέσσερις (4) ίππους, 
υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι 
τουλάχιστον ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού για το εν λόγω στοίχημα. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «dans l’ordre 

inexact» ή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών (ή, όπου 
είναι εφικτό, στο διανεμόμενο κέρδος) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης «Bonus», υπό 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων για αυτή τη στοιχηματική επιλογή είναι 
τουλάχιστον ίσο με το υψηλότερο ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού για το εν λόγω στοίχημα. 

 
Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό του «Tirelire» αποδίδεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει ως αποτέλεσμα μίας ή περισσότερων αποδόσεων «Bonus» ή 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διανέμεται εκ νέου σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παράγραφο ε) κατωτέρω. 

 
ε) Για όλους τους άλλους τύπους στοιχήματος: 
 
Το ποσό του «Tirelire» που προκύπτει για κάθε τύπο στοιχήματος προστίθεται στη δεξαμενή 

διανεμόμενων ποσών του ίδιου τύπου στοιχήματος που διοργανώνεται την επόμενη ημέρα για την πρώτη 
ιπποδρομία της συγκέντρωσης στην οποία διοργανώνεται το στοίχημα, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 14 της 
Ενότητας ΙΙ, και που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος. 

 
Ελλείψει αυτής της δυνατότητας και εάν διοργανώνονται πολλές συγκεντρώσεις την επόμενη ημέρα, 

το «Tirelire» διατίθεται στην πρώτη ιπποδρομία αυτής της συγκέντρωσης η οποία προσφέρει αυτό τον τύπο 
στοιχήματος σε όλη την επικράτεια. 

 
Ελλείψει αυτής της δυνατότητας, οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται με 

τους ίδιους όρους την πρώτη ημέρα αφότου προταθεί ο εν λόγω τύπος στοιχήματος. 
 

Άρθρο 19 
 

Για έναν δεδομένο τύπο στοιχήματος, κατόπιν της εφαρμογής των κανόνων του Άρθρου 18 και με την 
επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που εφαρμόζονται σε ορισμένους τύπους στοιχήματος, εάν το σύνολο των 
πληρωτέων ποσών υπερβαίνει το ποσό της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών, στο οποίο ενδέχεται να 
προστίθενται, όπου εφαρμόζεται, οι στρογγυλοποιήσεις επί των αποδόσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη 
διοργάνωση του αμοιβαίου στοιχήματος προβαίνουν στην επιστροφή των αντίστοιχων στοιχημάτων, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνεται συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ακαθάριστο ποσό 
στοιχημάτων.  
 
Άρθρο 19.1 
 

I. - Όταν η ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα ορισμένο ποσό, υπόκειται -με 
εξαίρεση το στοίχημα που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 15 και την απόδοση «Tirelire»- σε σταθερό ποσό 
προοδευτικών κρατήσεων επί των αποδόσεων ανά τύπο στοιχήματος, σύμφωνα με την κλίμακα που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1. Για τα εν λόγω στοιχήματα, οι καθαρές αποδόσεις που καταβάλλονται στους 
φιλίππους πρέπει να ισούνται με τις ακαθάριστες αποδόσεις μείον τις κρατήσεις αυτές, όπου εφαρμόζονται. 
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- Για την εφαρμογή των προοδευτικών κρατήσεων επί των αποδόσεων, οι διαφορετικοί τύποι 

στοιχήματος κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού. 
Οι φίλιπποι ενημερώνονται, το αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης στοιχημάτων και με τα μέσα που 
ορίζονται σε κάθε ιππόδρομο ή σημείο κατάθεσης στοιχημάτων της PMU, για το σε ποια από τις δύο ομάδες 
έχει καταχωρηθεί κάθε στοίχημα. 

 
 - Για τους τύπους των στοιχημάτων που αναφέρονται στα Κεφάλαια 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9 bis, 10 bis, 12 
bis, 13, 13 bis και 14 της Ενότητας II, που κατατίθενται στην PMU και στα γκισέ στοιχηματισμού των 
ιπποδρόμων που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα της PMU, ο όρος «απόδοση» που αναφέρεται 
στο προηγούμενο εδάφιο νοείται, για τον καθορισμό του ποσοστού κρατήσεων επί των αποδόσεων, ότι 
βασίζεται στην απόδοση που έχει ορισθεί για το ελάχιστο ποσό στοιχηματισμού που αναφέρεται στο Άρθρο 
14 ανωτέρω, για το συγκεκριμένο στοίχημα. Τα στοιχήματα αυτά, τα οποία δεν αφορά η παρούσα διάταξη, θα 
γνωστοποιούνται στους φιλίππους το αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης στοιχημάτων για το εκάστοτε 
στοίχημα και με τα μέσα που ορίζονται σε κάθε ιππόδρομο ή σημείο στοιχηματισμού της PMU. 
 

- Οι προοδευτικές κρατήσεις επί των αποδόσεων υπολογίζονται βάσει της μοναδιαίας απόδοσης 
σύμφωνα με την κλίμακα που επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό. Το ποσό των προοδευτικών 
κρατήσεων επί των αποδόσεων στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο πλησιέστερο δεκαδικό ψηφίο (δέκατο). 
Η πληρωτέα απόδοση για τους φιλίππους, μετά από αυτές τις κρατήσεις, δεν πρέπει για κάθε τμήμα, να είναι 
χαμηλότερη της υψηλότερης καθαρής απόδοσης του προηγούμενου τμήματος.  
 

II. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την ελάχιστη αναλογία αποδόσεων, η 
παράγραφος Ι του παρόντος άρθρου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την τελική προσαρμογή των 
σχετικών αναλογιών αποδόσεων.  
 
 Στην περίπτωση αυτή, ο όρος «δεξαμενή διανεμόμενων ποσών» αναφέρεται, για τον υπολογισμό των 
ποσών προς διάθεση, στην αρχική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μείον τις προοδευτικές κρατήσεις επί των 
αποδόσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Άρθρο 20 
 

Τα στοιχήματα δύνανται να πληρωθούν αμέσως μόλις ανακοινωθούν οι αποδόσεις. 
 

Σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων, ο υπολογισμός των αποδόσεων δύναται να καθυστερήσει κατ’ 
εξαίρεση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες. 
 

Οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση του Αμοιβαίου Στοιχήματος δεν μπορούν να 
θεωρούνται υπεύθυνες για τις συνέπειες που προκύπτουν από καθυστερήσεις, για οποιονδήποτε λόγο, σε 
σχέση με την πληρωμή ή την επιστροφή στοιχημάτων, ανεξαρτήτως της φύσης των συνεπειών αυτών. 
 

Επιπροσθέτως, εάν έχει σημειωθεί κάποιο ουσιαστικό σφάλμα κατά τον υπολογισμό ή την 
ανακοίνωση των αποδόσεων, η διαδικασία πληρωμών ενδέχεται να διακοπεί. Η διαδικασία πληρωμών 
ενεργοποιείται αφότου επανυπολογιστούν οι αποδόσεις ή αφότου διορθωθεί η επίσημη ανακοίνωση. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν γίνεται δεκτή καμία καταγγελία και δεν πραγματοποιείται καμία αναπροσαρμογή στις 
ήδη καταβληθείσες αποδόσεις. 
 

1. Στοιχηματισμός εντός ιπποδρόμων: 
 

α) Για τα στοιχήματα που κατατίθενται σε γκισέ στοιχηματισμού πρακτόρων, τα πληρωτέα 
ποσά πιστώνονται αυτόματα στο λογαριασμό του φιλίππου. 
 

β) Για τα στοιχήματα που κατατίθενται εντός του ιπποδρόμου, οι αποδόσεις καταβάλλονται στα 
διάφορα γκισέ στοιχηματισμού ή ταμεία. Πληρωμές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται για μισή ώρα κατόπιν 
του τερματισμού της τελευταίας ιπποδρομίας της συγκέντρωσης. Τις ερχόμενες ημέρες, οι φίλιπποι δύνανται 
να απευθύνονται σε ειδικό γκισέ ή ταμείο «μη πληρωθεισών αξιώσεων» είτε εντός του ιπποδρόμου είτε σε 
άλλο μέρος που έχει ορίσει η διοργανώτρια Ιπποδρομιακή Ένωση. Ο τόπος και η προθεσμία καταβολής 
πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις εξήντα ημέρες, αναγράφονται στο επίσημο πρόγραμμα της 
συγκέντρωσης. 
 

Οι φίλιπποι μπορούν επίσης να λάβουν τα κέρδη ή τις επιστροφές τους δι’ αλληλογραφίας, μείον του 
κόστους επεξεργασίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον τρέχοντα φόρο που εφαρμόζεται στις 
ταχυδρομικές εντολές, εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης πληρωμών. Τα δελτία τους πρέπει 
να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα κεντρικά γραφεία της Ιπποδρομιακής Ένωσης, στη διεύθυνση που 
αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών, με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου να αποτελεί απόδειξη 
της ημερομηνίας αποστολής. 
 

γ) Τα στοιχήματα που κατατέθηκαν εντός ιπποδρόμων σε γκισέ που είναι συνδεδεμένα σε 
πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα της PMU πληρώνονται στα διάφορα γκισέ ή ταμεία πληρωμών. 
Πληρωμές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται για μισή ώρα κατόπιν του τερματισμού της τελευταίας 
ιπποδρομίας της συγκέντρωσης. Πληρωμές πραγματοποιούνται επίσης εντός εξήντα ημερών από την 
ημερομηνία έναρξης πληρωμών σε άλλους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα αυτό, καθώς 
και στα καταστήματα και τα σημεία στοιχηματισμού της PMU κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ II 
 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

PARI SIMPLE 
 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ «SIMPLE» («ΑΠΛΟ») 
 
 
Άρθρο 22 
 

Το στοίχημα «simple» παίζεται ποντάροντας σε έναν ίππο ανάμεσα σε εκείνους που συμμετέχουν σε 
μια ιπποδρομία. Τα στοιχήματα μπορούν να κατατίθενται με δύο διαφορετικές μορφές: 
 
1) Τα στοιχήματα «Simple Gagnant» («Απλό γκανιάν») μπορούν να κατατίθενται για όλες τις ιπποδρομίες στις 
οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) ίπποι. 
 
Το στοίχημα αυτό μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα γνωστοποιείται 
στους φιλίππους. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο «Simple Gagnant» ισχύουν 
και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες. 
 
2) Τα στοιχήματα «Simple Placé» («Απλό πλασέ») μπορούν να κατατίθενται για όλες τις ιπποδρομίες στις 
οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις (3) ίπποι. 
 
Το στοίχημα αυτό μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα γνωστοποιείται 
στους φιλίππους. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο «Simple Placé» ισχύουν και 
για τους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες. 
 
Άρθρο 23 
 

Στο στοίχημα «Simple Gagnant» δίνεται απόδοση «gagnant» εάν ο επιλεχθείς ίππος τερματίσει 
πρώτος στη σειρά άφιξης μιας ιπποδρομίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 24. 
 

Στο στοίχημα «Simple Placé» δίνεται απόδοση «Placé» εάν ο επιλεχθείς ίππος: 
 
- τερματίσει σε μία από τις πρώτες δύο αμειβόμενες θέσεις, όταν το πλήθος των ίππων βάσει του 

επίσημου προγράμματος είναι από τέσσερις έως και επτά, ή 
 
- τερματίσει σε μία από τις πρώτες τρεις αμειβόμενες θέσεις, όταν το πλήθος των ίππων βάσει του 

επίσημου προγράμματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο από οκτώ.  
 
Άρθρο 24 - Ομαδοποιημένοι ίπποι 
 

Όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι που έχουν δηλωθεί ως συμμετέχοντες στην ίδια ιπποδρομία 
χαρακτηρίζονται ως «Couplé» («συνδεδεμένοι») για τους σκοπούς του Αμοιβαίου Στοιχήματος, οι ίπποι αυτοί 
ονομάζονται «ομαδοποιημένοι». 
 

Εάν ένας από τους ίππους αυτούς τερματίσει στην πρώτη θέση, σε όλα τα στοιχήματα «Simple 
Gagnant» που έχουν παιχτεί σε άλλους ίππους της ίδιας ομάδας που συμμετείχαν στην ίδια ιπποδρομία 
δίνεται η ίδια απόδοση «gagnant». 
 
Άρθρο 25 - Ταυτόχρονη άφιξη ίππων 
 
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη: 
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 - στα στοιχήματα «gagnant» σε όλους τους ίππους που τερματίζουν στην πρώτη θέση δίνεται 
απόδοση «gagnant», 
 

- στα στοιχήματα «Placé» σε όλους τους ίππους που τερματίζουν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση 
σε ιπποδρομίες με λιγότερους από οκτώ ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος και στα στοιχήματα 
«Placé» σε όλους τους ίππους που τερματίζουν στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση σε ιπποδρομίες με 
οκτώ ή περισσότερους ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος δίνεται απόδοση «Placé». 
 
Άρθρο 26 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 
 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ένας ίππος που αρχικά είχε ανακοινωθεί ως συμμετέχων δεν 
παρουσιαστεί για να τεθεί στις διαταγές του Αφέτη ή εάν ο Αφέτης δηλώσει ότι ένας ίππος δεν είναι πλέον 
στις διαταγές του, όλα τα στοιχήματα «gagnant» και «Placé» που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο ίππο 
επιστρέφονται και τα ποσά των στοιχημάτων αυτών αφαιρούνται από τις δεξαμενές των στοιχημάτων 
«gagnant» και «Placé». 
 
Άρθρο 27 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Από τη συνολική δεξαμενή κάθε τύπου στοιχήματος, αφού αφαιρεθούν οι αναλογούσες κρατήσεις 
επί των ποσών στοιχηματισμού και τα επιστρεφόμενα στοιχήματα, προκύπτει η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών.  
 

Οι ακαθάριστες αποδόσεις υπολογίζονται ως εξής: 
 
1. Κανονικός τερματισμός 
 

α) Υπολογισμός αποδόσεων «gagnant» 
 
 Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στον ίππο 
που τερμάτισε στην πρώτη θέση. 
 

Στην περίπτωση ομαδοποιημένων ίππων, τα στοιχήματα σε αυτούς τους ίππους συγκεντρώνονται και 
βάσει αυτών καθορίζεται μια ενιαία απόδοση «gagnant» για όλους τους ομαδοποιημένους ίππους.  
 

β) Υπολογισμός αποδόσεων «Placé» 
 

Το συνολικό ποσό των στοιχημάτων στους διάφορους αμειβόμενους ίππους αφαιρείται από τη 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Το ποσό που απομένει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, 
διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται 
ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν 
από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη 
απόδοση για κάθε αμειβόμενο ίππο. 
 
2. Ταυτόχρονη άφιξη 
 

α) Υπολογισμός αποδόσεων «gagnant» 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης πολλών ίππων στην πρώτη θέση, το ποσό των στοιχημάτων στους 
διάφορους αμειβόμενους ίππους αφαιρείται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Το ποσό που απομένει, 
το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην 
πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων 
σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω, προσαυξημένα με τη 
μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε ίππο που τερμάτισε πρώτος. 
 

Όταν υπάρχουν ομαδοποιημένοι ίπποι, τα στοιχήματα στους ίππους της ίδιας ομάδας, και 
ενδεχομένως το διανεμόμενο κέρδος για τους ίππους αυτούς, συγκεντρώνονται, προκειμένου να 
διαμορφώσουν μια ενιαία απόδοση «gagnant» για όλους τους ίππους της ομάδας. 
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β) Υπολογισμός αποδόσεων «Placé» σε ιπποδρομίες με λιγότερους από οκτώ συμμετέχοντες 
ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος  

 
Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το διανεμόμενο 

κέρδος διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε 
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους 
ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα 
στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε αμειβόμενο ίππο. 
 

Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας ίπποι τερματίσουν στη δεύτερη θέση, το διανεμόμενο 
κέρδος διαιρείται σε δύο ίσα μέρη. Το ένα διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση και το άλλο 
μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο 
χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα 
πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, 
συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε αμειβόμενο ίππο. 
 

γ) Υπολογισμός αποδόσεων «Placé» σε ιπποδρομίες με περισσότερους από επτά 
συμμετέχοντες ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος  

 
Εάν μόνο ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση και μόνο ένας στη δεύτερη, το διανεμόμενο κέρδος 

διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση, ένα τρίτο στον 
ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ένα τρίτο διαιρείται εκ νέου σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που 
τερμάτισαν τρίτοι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των 
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω 
υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε 
αμειβόμενο ίππο. 
 

Εάν μόνο ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση και παραπάνω από ένας στη δεύτερη, το 
διανεμόμενο κέρδος διαιρείται σε δύο μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση 
και τα δύο τρίτα διαιρούνται εκ νέου σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. 
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν 
από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη 
μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε αμειβόμενο ίππο. 
 

Εάν δύο ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το διανεμόμενο κέρδος διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. 
Ένα τρίτο διατίθεται σε κάθε έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση και το ένα τρίτο 
διαιρείται εκ νέου σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε 
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους 
ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα 
στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε αμειβόμενο ίππο. 

 
Σε περίπτωση που περισσότεροι από δύο ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το διανεμόμενο 

κέρδος διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε 
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους 
ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα 
στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε αμειβόμενο ίππο. 
 
 
Άρθρο 28 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 18ης Φεβρουαρίου 1999 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων του Αμοιβαίου Στοιχήματος. 
 
 
Άρθρο 29 - Ειδικές περιπτώσεις 
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 1) Στα στοιχήματα «Simple Gagnant», όταν περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν στην πρώτη 
θέση μιας ιπποδρομίας και δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για έναν από αυτούς, το διανεμόμενο κέρδος για 
αυτό τον ίππο διατίθεται ισομερώς στους υπόλοιπους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. 
 

Στα στοιχήματα «Simple Placé», σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για έναν από 
τους αμειβόμενους ίππους, το διανεμόμενο ποσό που αναλογεί στον ίππο αυτό διανέμεται ισομερώς στους 
υπόλοιπους αμειβόμενους ίππους. 
 
 2) Σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα σε κανέναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
στην πρώτη θέση, τα στοιχήματα «Simple Gagnant» επιστρέφονται.  
 
  Σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα σε κανέναν από τους αμειβόμενους ίππους 
«Placé», τα στοιχήματα «Simple Placé» επιστρέφονται. 
 
 3) Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες ίπποι σε οποιαδήποτε ιπποδρομία είναι λιγότεροι από 
τέσσερις, όλα τα στοιχήματα «Simple Placé» επιστρέφονται. 
 
 4) Σε περίπτωση που κανένας ίππος δεν τερματίσει σε μια ιπποδρομία, όλα τα στοιχήματα «Simple 
Gagnant» και «Simple Placé» επιστρέφονται. 
 
 Σε περίπτωση που οι ίπποι που τερμάτισαν σε μια ιπποδρομία είναι λιγότεροι από δύο, για 
ιπποδρομίες με τέσσερις έως και επτά συμμετέχοντες ίππους, ή λιγότεροι από τρεις, για ιπποδρομίες με 
περισσότερους από επτά συμμετέχοντες ίππους, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του «Placé» 
χρησιμοποιείται στο σύνολό της για τον υπολογισμό των αποδόσεων μόνο των ίππων που τερμάτισαν. 
 
 5) Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου. 

 
 
Άρθρο 29.1 – Κατάθεση στοιχημάτων «Simple» σε κοινή διεθνή δεξαμενή  
 
 Οι Ιπποδρομιακές Ενώσεις που έχουν λάβει την έγκριση να συγκεντρώνουν ή να ομαδοποιούν 
στοιχηματισμό στη Γαλλία επί ξένων ιπποδρομιών, δύνανται να διοργανώνουν στοιχήματα «Simple» σε κοινή 
δεξαμενή με την ξένη χώρα για τις ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα.  
 
 Με εξαίρεση τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στα Άρθρα 29.2 και 29.3 κατωτέρω, σε αυτά 
εφαρμόζονται: 
 

α) οι διατάξεις των Άρθρων 22 έως 23 και 25 έως 29 ανωτέρω. 
 
β) ή οι διατάξεις των Άρθρων 22 έως 23 και 25 έως 29 ανωτέρω, αντικαθιστώντας τη φράση 

«συμμετέχοντες ίπποι βάσει του επίσημου προγράμματος» με τη φράση «ίπποι που 
συμμετείχαν όντως στην ιπποδρομία». 

 
Οι όροι αυτοί πρέπει να γνωστοποιούνται στους φιλίππους το αργότερο κατά την έναρξη της 

κατάθεσης στοιχημάτων του εν λόγω τύπου.  
 
Άρθρο 29.1.2 Ομαδοποιημένοι ίπποι 
 

Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν δύο οι περισσότεροι ίπποι που έχουν 
δηλωθεί ως συμμετέχοντες στην ίδια ιπποδρομία χαρακτηρίζονται ως «Couplé» (συνδεδεμένοι) για τους 
σκοπούς του Αμοιβαίου Στοιχήματος, οι ίπποι αυτοί ονομάζονται «ομαδοποιημένοι». 
 

Εάν ένας από τους ίππους αυτούς τερματίσει στην πρώτη θέση, όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant» 
που έχουν παιχτεί σε άλλους ίππους της ίδιας ομάδας που συμμετείχαν στην ίδια ιπποδρομία πληρώνονται 
την ίδια απόδοση «gagnant».  
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Οι όροι αυτοί πρέπει να γνωστοποιούνται στους φιλίππους το αργότερο κατά την έναρξη της 
κατάθεσης στοιχημάτων του εν λόγω τύπου. 

 
Άρθρο 29.2 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Για κάθε τύπο στοιχήματος, αφού αφαιρεθούν τα επιστρεφόμενα στοιχήματα και οι φόροι που 
ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγεται η ιπποδρομία, προκύπτει η δεξαμενή των διανεμόμενων ποσών από τα 
στοιχηματισθέντα ποσά. 
 
«Simple Gagnant»: 
 

1) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ανάλογα με 
τον αριθμό των στοιχημάτων στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση. 
 

Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, στην περίπτωση ομαδοποιημένων ίππων, τα 
στοιχήματα σε αυτούς τους ίππους συγκεντρώνονται για να διαμορφώσουν την ενιαία απόδοση «gagnant» 
για όλους τους ομαδοποιημένους ίππους. 
 

2) Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών, ανάλογα με 
τη χώρα όπου διεξάγεται η ιπποδρομία: 
 
 α) είτε διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, 
κάθε ένα από αυτά τα χωριστά ποσά μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από 
αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε ίππο που 
τερμάτισε στην πρώτη θέση. 
 
 β) είτε μειώνεται κατά το ποσό στοιχηματισμού στον αμειβόμενο ίππο/στους αμειβόμενους ίππους. 
Το ποσό που προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι 
που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον 
αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω 
υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε 
ίππο που κατέλαβε την πρώτη θέση. Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν υπάρχουν 
ομαδοποιημένοι ίπποι, τα στοιχήματα στους ίππους της ίδιας ομάδας, και ενδεχομένως το διανεμόμενο 
κέρδος για τους ίππους αυτούς, συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μιας ενιαίας 
απόδοσης «gagnant» για όλους τους ίππους της ομάδας. 
 

Οι όροι αυτοί, ανάλογα με την αντίστοιχη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους φιλίππους το 
αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης στοιχημάτων του εν λόγω τύπου. 

 
«Simple Placé»: 
 

1) Κανονικός τερματισμός 
 

 Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη 
συνέχεια, κάθε ένα από αυτά τα χωριστά ποσά μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε 
έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε 
αμειβόμενο ίππο. 
 

2) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 
 Στην περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη ίππων, ο υπολογισμός των αποδόσεων υπόκειται 
στις διατάξεις των Άρθρων 27.2 (β και γ), και ο όρος «διανεμόμενο κέρδος» αντικαθίσταται από τον όρο 
«δεξαμενή διανεμόμενων ποσών». Η φράση «προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού», που 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 27.2(β) και στα εδάφια 1 έως 4 του Άρθρου 27.2(γ) 
διαγράφονται. 
 
Άρθρο 29.3 
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 α) Στα στοιχήματα «Simple Gagnant», όταν στην πρώτη θέση τερματίσουν πολλοί ίπποι και δεν έχουν 
κατατεθεί στοιχήματα για έναν από αυτούς, ανάλογα με τη χώρα διεξαγωγής της ιπποδρομίας, το ποσοστό 
της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών που αντιστοιχεί σε αυτό τον ίππο: 
 

- 1) είτε διανέμεται ισομερώς ανάμεσα στους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ή 
 
- 2) φυλάσσεται για να αποτελέσει ένα «Tirelire». Το τμήμα αυτού του «Tirelire», που αποτελείται 

από τα στοιχήματα που συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία, προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών του αμέσως επόμενου στοιχήματος «Simple Gagnant» που διοργανώνεται σε κοινή 
δεξαμενή με την ίδια χώρα.  

 
Αυτοί οι ειδικοί όροι, ανάλογα με την αντίστοιχη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους φιλίππους 

το αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης στοιχημάτων του εν λόγω τύπου. 
 

β) Στα στοιχήματα «Simple Placé», εάν δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για έναν από τους 
αμειβόμενους ίππους, ανάλογα με τη χώρα διεξαγωγής της ιπποδρομίας, το ποσοστό της δεξαμενής 
διανεμόμενων ποσών που αντιστοιχεί σε αυτό τον ίππο: 
 

- 1) είτε διανέμεται ισομερώς ανάμεσα στους υπόλοιπους αμειβόμενους ίππους, ή 
 
- 2) φυλάσσεται για να αποτελέσει ένα «Tirelire». Το τμήμα αυτού του «Tirelire», που αποτελείται 

από τα στοιχήματα που συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία, προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών του αμέσως επόμενου στοιχήματος «Simple Placé» που διοργανώνεται σε κοινή 
δεξαμενή με την ίδια χώρα.  

 
Οι όροι αυτοί, ανάλογα με την αντίστοιχη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους φιλίππους το 

αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης στοιχημάτων του εν λόγω τύπου. 
 

γ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των ίππων που συμμετείχαν στην ιπποδρομία είναι μικρότερος από 
τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που ορίζουν οι κανονισμοί της διοργανώτριας χώρας, και 
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των φιλίππων το αργότερο κατά την έναρξη της κατάθεσης στοιχημάτων για τον 
εν λόγω τύπο, όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant» και «Simple Placé» επιστρέφονται. 
 

 
 
                                                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
PARI COUPLÉ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ «COUPLÉ» 
 
Άρθρο 41 
 

Τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» μπορούν να διοργανωθούν για ορισμένες 
ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα. 
 

Το στοίχημα «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» παίζεται επιλέγοντας δύο ίππους στην ίδια 
ιπποδρομία και διευκρινίζοντας εάν το συγκεκριμένο στοίχημα είναι «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé». 

 
Το στοίχημα «Couplé Gagnant» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η 

οποία θα γνωστοποιείται στους φιλίππους. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο 
«Couplé Gagnant» ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με άλλες 
εμπορικές ονομασίες. 
 

Το στοίχημα «Couplé Gagnant» καθίσταται πληρωτέο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις 
δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς άφιξής τους. 
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Ωστόσο, στο επίσημο πρόγραμμα μπορεί να αναγράφεται ότι οι φίλιπποι πρέπει να επιλέξουν τους 
δύο πρώτους ίππους της ιπποδρομίας με τη σωστή σειρά άφιξης. 
 

Στην περίπτωση αυτή, η κατάθεση στοιχημάτων περιορίζεται στις υπηρεσίες και στα σημεία 
στοιχηματισμού της PMU εκτός ιπποδρόμων, καθώς και στα γκισέ που προσφέρουν τη συγκεκριμένη 
δυνατότητα εντός των ιπποδρόμων. 
 

Στην τελευταία περίπτωση, το στοίχημα καθίσταται πληρωτέο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι 
καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας και εάν έχει ορισθεί η σωστή σειρά άφιξής τους. 
 

Το στοίχημα «Couplé Placé» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν δύο από τις τρεις 
πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας. 
 

Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται 
ο καθορισμός των πληρωτέων συνδυασμών. 
 
 
Άρθρο 42 - Ταυτόχρονη άφιξη ίππων 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι: 
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1. Στοίχημα «Couplé Gagnant»: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί «Couplé Gagnant» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν 
ταυτόχρονα πρώτοι, με δύο στα δύο. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση σε 
ιπποδρομία με μη καθορισμένη σειρά τερματισμού, οι πληρωτέοι συνδυασμοί «Couplé Gagnant» είναι 
εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε από τους ίππους που 
τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση σε 
ιπποδρομία με καθορισμένη σειρά τερματισμού, οι πληρωτέοι συνδυασμοί «Couplé Gagnant» είναι εκείνοι 
που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεχθεί να τερματίσει πρώτος με 
οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση. 
 

δ) Οι συνδυασμοί μεταξύ ίππων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση δεν δικαιούνται 
απόδοση «Couplé Gagnant», με εξαίρεση τις διατάξεις του Άρθρου 46-2. Β,δ). 
 
2. Στοίχημα «Couplé Placé»: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, 
πληρωτέοι συνδυασμοί του «Couplé Placé» είναι οι συνδυασμοί όλων των ίππων που τερμάτισαν πρώτοι, με 
δύο στα δύο. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ίππων, και ταυτόχρονης άφιξης 
ενός ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέοι συνδυασμοί του «Couplé Placé» είναι εκείνοι που 
περιλαμβάνουν αφενός τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση και αφετέρου έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη 
θέση. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται απόδοση «Couplé Placé» οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν μόνο 
ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, πληρωτέοι 
συνδυασμοί «Couplé Placé» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν αφενός τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και 
έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και αφετέρου όλους τους πιθανούς συνδυασμούς 
των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι.  
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην τρίτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, πληρωτέοι 
συνδυασμοί «Couplé Placé» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τον ίππο 
που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε ίππο που τερμάτισε τρίτος, καθώς 
και τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος με οποιονδήποτε από τους 
ίππους που τερμάτισαν τρίτοι. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται απόδοση «Couplé Placé» οι συνδυασμοί 
που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση. 
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Άρθρο 43 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 
 

α) Για συνδυασμούς «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» στους οποίους οι δύο ίπποι είναι μη 
συμμετέχοντες γίνεται επιστροφή χρημάτων. 
 

β) Όταν ένας συνδυασμός «Couplé Gagnant» περιλαμβάνει ένα μη συμμετέχοντα ίππο και έναν 
από τους ίππους που κατέλαβαν την πρώτη θέση, δίνεται απόδοση«spécial gagnant», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 44, παράγραφος 3, κατωτέρω. 
 

Οι συνδυασμοί «Couplé Gagnant» που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο και έναν ίππο 
ομαδοποιημένο με έναν από εκείνους που κατέλαβαν την πρώτη θέση δεν δικαιούνται απόδοση «spécial 
gagnant». 
 

γ) Όταν ένας συνδυασμός «Couplé Placé» περιλαμβάνει ένα μη συμμετέχοντα ίππο και έναν 
από τους δύο πρώτους ίππους, εάν στην ιπποδρομία συμμετείχαν λιγότεροι από οκτώ ίπποι εγγεγραμμένοι 
στο επίσημο πρόγραμμα, ή έναν από τους τρεις πρώτους, εάν στην ιπποδρομία συμμετείχαν τουλάχιστον 
οκτώ ίπποι εγγεγραμμένοι στο επίσημο πρόγραμμα, δίνεται απόδοση «spécial placé», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 44, παράγραφος 3, κατωτέρω. 

 
δ) Ωστόσο, οι διατάξεις των παραγράφων β) και γ) ανωτέρω δεν ισχύουν στα σύνθετα 

στοιχήματα champ total και champ partiel (πλήρους και μερικής κάλυψης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 45 κατωτέρω, όπου η στάνταρ επιλογή είναι μη συμμετέχων ίππος. Στην τελευταία περίπτωση 
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων. 

 
ΙΙ. Στο στοίχημα «Couplé», οι φίλιπποι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν έναν εφεδρικό ίππο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ, του παρόντος Κανονισμού. 
 
 Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη συμμετέχων 
και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει έναν ή δύο ακόμα 
μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Ι ανωτέρω. 
 
 Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και εάν, αφού 
αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει ένα μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως έναν ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Ι ανωτέρω. 
 
Άρθρο 44 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Για κάθε τύπο στοιχήματος, «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé», το ποσό της αναλογούσας κράτησης 
επί των ποσών στοιχηματισμού και τα ποσά στοιχημάτων που έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το σύνολο 
των στοιχηματισθέντων ποσών. 
 

Το ποσό της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωτέων ποσών 
για τα στοιχήματα που θεωρούνται «Simple Gagnant» και «Placé», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 
43 και 44, παράγραφος 3, κατωτέρω. 
 

Ο υπολογισμός των ακαθάριστων αποδόσεων γίνεται ως εξής: 
 
 1. Στοίχημα «Couplé Gagnant» 
 

α) Κανονικός τερματισμός: 
 

Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο ενός πληρωτέου συνδυασμού, η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων που παίχτηκαν σε αυτό το συνδυασμό. 
 

β) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη: 
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Στην περίπτωση διάφορων πληρωτέων συνδυασμών, το σύνολο των στοιχημάτων σε αυτούς 
τους συνδυασμούς αφαιρείται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. 
 

Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι 
διαφορετικοί πληρωτέοι συνδυασμοί ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα 
με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω 
υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε 
έναν από τους συνδυασμούς. 
 
 2. Στοίχημα «Couplé Placé» 
 

Το διανεμόμενο κέρδος προκύπτει από την αφαίρεση του συνολικού ποσού των στοιχημάτων στους 
διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. 
 

α) Κανονικός τερματισμός: 
 

Το διανεμόμενο κέρδος διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό 
μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους συνδυασμούς. Τα πηλίκα 
που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την 
ακαθάριστη απόδοση για κάθε έναν από αυτούς τους συνδυασμούς. 
 

β) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη: 
 

1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, το διανεμόμενο 
κέρδος διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί «Couplé Placé». Στη 
συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε έναν από 
αυτούς τους συνδυασμούς. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη 
μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε έναν από τους πληρωτέους 
συνδυασμούς. 

 
 2. Σε περίπτωση που στην πρώτη θέση τερματίσουν ταυτόχρονα δύο ίπποι και ένας ή περισσότεροι 
ίπποι τερματίσουν τρίτοι, ένα τρίτο του διανεμόμενου κέρδους διατίθεται στο συνδυασμό των δύο ίππων που 
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ενός από τους ίππους που 
τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε όλους τους 
συνδυασμούς του άλλου ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι. 
Έτσι, κάθε τμήμα του διανεμόμενου κέρδους που προκύπτει διαιρείται έπειτα σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι 
διαφορετικοί πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται 
ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στον αντίστοιχο πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν 
από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη 
απόδοση για κάθε έναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς. 
 
 3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, δύο τρίτα του 
διανεμόμενου κέρδους διατίθενται στο σύνολο των συνδυασμών που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
στην πρώτη θέση με οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη, και ένα τρίτο στο σύνολο 
των συνδυασμών μεταξύ των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Έτσι, κάθε τμήμα του διανεμόμενου 
κέρδους που προκύπτει διαιρείται έπειτα σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διαφορετικοί πληρωτέοι συνδυασμοί 
των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων 
στον αντίστοιχο πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, 
προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε έναν από τους 
πληρωτέους συνδυασμούς. 
 

4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην τρίτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, ένα τρίτο του 
διανεμόμενου κέρδους διατίθεται στο συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη 
θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους 
που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε δεύτερος με 
καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι. Έτσι, τα τμήματα διανεμόμενου κέρδους που προκύπτουν 
διαιρούνται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διαφορετικοί πληρωτέοι συνδυασμοί. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο 
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χωριστό τμήμα μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα 
πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, 
συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό. 
 
 3. Μη συμμετέχοντες ίπποι 
 

1. Σε ιπποδρομίες με καθορισμένη ή μη σειρά τερματισμού, με έναν ή περισσότερους μη 
συμμετέχοντες ίππους, η απόδοση «spécial gagnant» για το συνδυασμό του ίππου που τερμάτισε πρώτος ή, 
σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, ενός εκ των ίππων που τερμάτισαν πρώτοι με έναν από τους μη 
συμμετέχοντες ίππους, όπως ορίζονται στην παράγραφο β) του Άρθρου 43 ανωτέρω, είναι ίση με την 
απόδοση «Simple Gagnant» για αυτό τον ίππο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των κάτωθι παραγράφων 3 
και 4. 
 
 2. Ομοίως, η απόδοση «spécial placé» για το συνδυασμό ενός εκ των ίππων που τερμάτισαν στις 
πρώτες δύο ή τρεις θέσεις με οποιονδήποτε από τους μη συμμετέχοντες ίππους, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο γ) του Άρθρου 43 ανωτέρω, είναι ίση με την απόδοση «Simple Placé» για αυτό τον ίππο, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των κάτωθι παραγράφων 3 και 4. 
 
 3. Η καθαρή απόδοση «spécial gagnant» δεν μπορεί να ξεπερνά την καθαρή απόδοση «Couplé 
Gagnant». Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, κάθε καθαρή απόδοση «spécial gagnant» θα πρέπει να είναι το 
πολύ ίση με τη χαμηλότερη καθαρή απόδοση «Couplé Gagnant» για τον ίδιο ίππο ή ίση με την υψηλότερη 
καθαρή απόδοση «Couplé Gagnant» εάν καμία δεν αφορά τον ίδιο ίππο. 
 

Ομοίως, η καθαρή απόδοση «spécial placé» για το συνδυασμό ενός εκ των ίππων που τερμάτισαν 
στις πρώτες δύο ή τρεις θέσεις με οποιονδήποτε από τους μη συμμετέχοντες ίππους θα πρέπει να είναι το 
πολύ ίση με τη χαμηλότερη καθαρή απόδοση «Couplé Placé» για τον ίδιο ίππο ή ίση με την υψηλότερη 
απόδοση «Couplé Placé» εάν καμία δεν αφορά τον ίδιο ίππο. 
 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατ’ εφαρμογή των κανόνων των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, ο 
υπολογισμός των διανεμόμενων ποσών γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αποδόσεις «spécial gagnant» και 
«spécial placé» που δίνονται στους φιλίππους να είναι ίσες με τις αντίστοιχες αποδόσεις «Couplé Gagnant» 
και «Couplé Placé». 
 
 4. Σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποδόσεις «spécial gagnant» και «spécial placé» που 
δίνονται στους φιλίππους δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 1,10 € ανά μονάδα στοιχηματισμού, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο 19. 
 

Η παρούσα διάταξη ισχύει ιδίως σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων για τα στοιχήματα «Simple 
Gagnant» ή «Placé». 
 
Άρθρο 45 - Σύνθετα στοιχήματα 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματά τους είτε στον πίνακα «Couplé Gagnant» είτε 
στον πίνακα «Couplé Placé». Το σύνθετο στοίχημα «à cheval» επιτρέπει τη συμμετοχή με ίδια ποσά 
στοιχηματισμού και στους δύο πίνακες.  
 

Επίσης, δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Couplé» τους είτε σε μορφή απλών συνδυασμών, 
συνδυάζοντας δύο από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων 
τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» («συνδυασμού») και «champ» («κάλυψης»). 

 
Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, εάν οι φίλιπποι κληθούν να ορίσουν τους δύο πρώτους ίππους της 

ιπποδρομίας με την ακριβή σειρά άφιξης και εάν, ταυτόχρονα, το στοίχημα καταχωρείται σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 bis της Ενότητας IV του παρόντος Κανονισμού, οι φίλιπποι θα ενημερώνονται 
για το μέγιστο αριθμό ίππων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα σύνθετο τύπο. 
 

1. Στοιχήματα σύνθετου τύπου «combinées» 
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Οι σύνθετοι τύποι στοιχημάτων περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé» που συνδυάζουν 
μεταξύ τους, με δύο στα δύο, έναν ορισμένο αριθμό ίππων που έχει επιλέξει ο φίλιππος. 
 

α) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé», είτε είναι «Gagnant» χωρίς καθορισμένη 
σειρά άφιξης, είτε «Placé», ή «à cheval», εάν ο φίλιππος επιλέξει Κ αριθμό ίππων, ο σύνθετος τύπος 
περιλαμβάνει: 
 
  K x (K-1) στοιχήματα «Couplé» είτε «Gagnant» είτε «Placé» ή «à cheval». 
       2 
 

β) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé Gagnant» με καθορισμένη σειρά τερματισμού, ο 
φίλιππος μπορεί να στοιχηματίσει για κάθε συνδυασμό των δύο ίππων της επιλογής του μόνο με καθορισμένη 
σειρά τερματισμού. Ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée» («απλοποιημένος 
σύνθετος τύπος») και περιλαμβάνει:  

 
K x (K-1)   στοιχήματα «Couplé Gagnant».  

       2 
 

Εάν, για κάθε συνδυασμό δύο ίππων της επιλογής του, ο φίλιππος επιλέξει να στοιχηματίσει στις δύο 
πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule dans tous les ordres» («σε όλες τις 
σειρές») και περιλαμβάνει:  

 
K x (K-1)  στοιχήματα «Couplé Gagnant».  

 
2. Στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ d'un cheval» («κάλυψης ενός ίππου») 

 
Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé» που συνδυάζουν έναν ίππο 

που έχουν ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ επιλογή με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί 
επίσημα συμμετέχοντες (champ total, πλήρους κάλυψης) ή με μια επιλογή αυτών των ίππων (champ partiel, 
μερικής κάλυψης). 
 

α) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé Gagnant» χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν στην 
ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total» περιλαμβάνει (N - 1) 
στοιχήματα «Couplé». Σε περίπτωση «champ partiel d'un cheval de base» («μερικούς κάλυψης ενός στάνταρ 
ίππου») με επιλογή Ρ ίππων, το στοίχημα περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα «Couplé». 
 

β) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé Gagnant» με καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν στην 
ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total» περιλαμβάνει (N - 1) 
στοιχήματα «Couplé» σε «formule simplifiée» και 2 x (N - 1) συνδυασμούς «Couplé» σε «formule dans tous les 
ordres» Το «champ partiel d'un cheval de base» με επιλογή Ρ ίππων περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα «Couplé» σε 
«formule simplifiée» και 2 Ρ στοιχήματα «Couplé» σε «formule dans tous les ordres». 
 
  Για τους τύπους «champ simplifié» ολικής ή μερικής κάλυψης, ο φίλιππος θα πρέπει να 
ορίσει τη θέση στην οποία θα τερματίσει ο στάνταρ ίππος.  
 

γ) Η αξία των σύνθετων τύπων «champ total» καθορίζεται για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον 
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο κατάλογο 
της PMU, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες κατά τη στιγμή της 
κατάθεσης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν. 
 
Άρθρο 46 - Ειδικές περιπτώσεις 
 
 1. Όταν λιγότεροι από δύο ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή όλων 
των στοιχημάτων «Couplé Gagnant» και «Couplé Placé».  
 
 2. Στοίχημα «Couplé Gagnant» 
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A) Κανονικός τερματισμός χωρίς ταυτόχρονη άφιξη 
 
α) Σε περίπτωση ιπποδρομίας χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης και εάν δεν υπάρχουν 

στοιχήματα στον πληρωτέο συνδυασμό, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά με τα 
στοιχηματισθέντα ποσά στους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη και τρίτη θέση ή, ελλείψει αυτών, 
αναλογικά με τα στοιχηματισθέντα ποσά στους ίππους που τερμάτισαν στην δεύτερη και τρίτη θέση. Ελλείψει 
στοιχημάτων στον τελευταίο συνδυασμό, όλα τα στοιχήματα «Couplé» επιστρέφονται, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 
43.Ι β) ανωτέρω. 
 

β) Σε περίπτωση ιπποδρομίας με καθορισμένη σειρά άφιξης και εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα 
με τη σωστή σειρά άφιξης των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, η δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά με τα στοιχηματισθέντα ποσά στους δύο ίδιους ίππους που 
τερμάτισαν με αντίστροφη σειρά, δηλαδή στη δεύτερη και την πρώτη θέση αντίστοιχα. Ελλείψει στοιχημάτων 
σε αυτό τον τελευταίο συνδυασμό, τα διανεμόμενα ποσά αποδίδονται αναλογικά στο συνδυασμό των ίππων 
που τερμάτισαν στην πρώτη και την τρίτη θέση στη σωστή σειρά. Ελλείψει και αυτών, στο συνδυασμό των 
ίππων που τερμάτισαν στην τρίτη και την πρώτη θέση. Ελλείψει και αυτών, στο συνδυασμό των ίππων που 
τερμάτισαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση και, τέλος, ελλείψει αυτών, στο συνδυασμό των ίππων που 
τερμάτισαν στην τρίτη και τη δεύτερη θέση. 

 
Ελλείψει στοιχημάτων στον τελευταίο συνδυασμό, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» 

επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 43.Ι β) ανωτέρω. 

 
 Β) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε ιπποδρομία με ή χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν 
δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς, τα διανεμόμενα ποσά που 
αντιστοιχούν σε αυτό το συνδυασμό μοιράζονται ισομερώς μεταξύ όλων των άλλων πληρωτέων συνδυασμών. 

 
β) Εάν τρεις ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση μιας ιπποδρομίας 

με ή χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους πληρωτέους 
συνδυασμούς, όλα τα αντίστοιχα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 43.Ι β) ανωτέρω.  

 
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση ιπποδρομίας χωρίς 

καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς, η 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη 
και στην τρίτη θέση. Εάν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοίχημα, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» 
επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως ορίζεται 
στο Άρθρο 43.Ι.β) ανωτέρω.  

 
Σε αντίστοιχη περίπτωση, σε ιπποδρομία με καθορισμένη σειρά άφιξης, η δεξαμενή διανεμόμενων 

ποσών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών ενός ίππου από εκείνους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ο 
οποίος είχε ορισθεί για την πρώτη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση. 
Εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχήματα, η κατανομή των διανεμόμενων κερδών γίνεται αναλογικά στα 
στοιχήματα στους συνδυασμούς των ίδιων ίππων με την αντίστροφη σειρά. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιο 
στοίχημα, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
περιλαμβάνουν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 43.I.β) ανωτέρω.  

 
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση 

ιπποδρομίας χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από τους 
πληρωτέους συνδυασμούς, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών των ίππων 
που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση. Εάν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοίχημα, όλα τα στοιχήματα 
«Couplé Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν μη συμμετέχοντα 
ίππο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 43.Ι.β) ανωτέρω.  
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Σε αντίστοιχη περίπτωση, σε ιπποδρομία με καθορισμένη σειρά άφιξης, η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών του ίππου που κατέλαβε την πρώτη θέση με οποιονδήποτε από 
τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και είχαν επιλεχθεί για την πρώτη θέση. Εάν δεν υπάρχει 
κανένας τέτοιος συνδυασμός, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών που 
περιλαμβάνουν ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση. Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιο 
στοίχημα, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
περιλαμβάνουν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 43.Ι.β) ανωτέρω.  
 
 3. Στοίχημα «Couplé Placé» με ή χωρίς ταυτόχρονη άφιξη 
 
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε έναν από τους συνδυασμούς «Couplé Placé», το διανεμόμενο 
κέρδος που αντιστοιχεί σε αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων 
συνδυασμών «Couplé Placé». Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από τους συνδυασμούς «Couplé 
Placé», όλα τα στοιχήματα «Couplé Placé» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
περιλαμβάνουν μη συμμετέχοντες ίππους, όπως ορίζεται στο Άρθρο 43.Ι.γ) ανωτέρω. 
 
 4. Αναβληθείσα ιπποδρομία 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων Αμοιβαίου Στοιχηματισμού εντός και εκτός του ιπποδρόμου 
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                                                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
PARI SUPER- COUPLÉ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ «SUPER- COUPLÉ» 
 
Άρθρα 49 έως 57 
 
Ανακλήθηκαν από τον Κανονισμό της 20ης Σεπτεμβρίου 1991 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων του Αμοιβαίου Στοιχήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

PARI 2 sur 4 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ «2 sur 4» 

 
 
Άρθρο 49 
 

Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορεί να 
οργανωθούν στοιχήματα «2 sur 4». 
 

Το στοίχημα «2 sur 4» παίζεται ποντάροντας σε δύο ίππους που συμμετέχουν σε μια ιπποδρομία. Το 
στοίχημα «2 sur 4» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν δύο από τις τέσσερις πρώτες θέσεις της 
ιπποδρομίας.  

 
Κάθε ίππος που συμμετέχει στην ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται ο 

υπολογισμός των πληρωτέων συνδυασμών. 
 
 
Άρθρο 50  
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 15ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου 
 
Άρθρο 51 - Ταυτόχρονη άφιξη ίππων 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων, 
πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν 
ταυτόχρονα πρώτοι, με δύο στα δύο. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ίππων, και άφιξης ενός ή 
περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι εκείνοι που 
περιλαμβάνουν αφενός τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με δύο στα δύο, και αφετέρου οι 
συνδυασμοί με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και με έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται πληρωτέοι οι συνδυασμοί 
του «2 sur 4» που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ίππων και ταυτόχρονης άφιξης δύο 
ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι εκείνοι που 
περιλαμβάνουν αφενός τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με δύο στα δύο, και αφετέρου οι 
συνδυασμοί με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και με έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, καθώς και όλους τους συνδυασμούς, με δύο στα δύο, των ίππων που 
τερμάτισαν στην τρίτη θέση. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, τερματισμού ενός ίππου 
στην τρίτη θέση και τερματισμού ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, πληρωτέοι συνδυασμοί του 
«2 sur 4» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν: τους δύο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση, 
έναν από τους δύο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και τον ίππο που κατέλαβε την τρίτη 
θέση, έναν από τους δύο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και έναν από τους ίππους που 
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
στην τέταρτη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» εκείνοι που 
περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση. 
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση τριών ή περισσότερων ίππων, 
πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν αφενός τον ίππο που τερμάτισε 
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πρώτος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και αφετέρου όλους τους συνδυασμούς 
των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι, με δύο στα δύο.  
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και τερματισμού ενός ή 
περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι εκείνοι που 
περιλαμβάνουν: τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, τον ίππο 
που τερμάτισε πρώτος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι, τους δύο ίππους που τερμάτισαν 
στη δεύτερη θέση, και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι με έναν από τους ίππους που 
τερμάτισαν τέταρτοι. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» εκείνοι που 
περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση. 
 

ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην τρίτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, πληρωτέοι 
συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν: τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τον ίππο που 
τερμάτισε στη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην 
τρίτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση και 
όλους τους συνδυασμούς των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο. 
 

η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην τέταρτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, 
πληρωτέοι συνδυασμοί του «2 sur 4» είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν: τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με 
τον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τον ίππο που τερμάτισε στη 
τρίτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, τον 
ίππο που τερμάτισε δεύτερος με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος με έναν 
από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, και τον ίππο που τερμάτισε στην τρίτη θέση με έναν από 
τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται πληρωτέοι συνδυασμοί 
του «2 sur 4» εκείνοι που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση. 
 
Άρθρο 52 - Μη συμμετέχοντες ίπποι. 
 

I. α) Για συνδυασμούς «2 sur 4» στους οποίους τουλάχιστον δύο ίπποι δεν συμμετέχουν γίνεται 
επιστροφή χρημάτων. 
 

β) Όταν ένας συνδυασμός «2 sur 4» περιλαμβάνει ένα μη συμμετέχοντα ίππο και έναν ίππο που 
κατέλαβε μία από τις πρώτες τέσσερις θέσεις, δίνεται απόδοση «Spécial Placé», σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 53 (παράγραφοι 2.α και γ) κατωτέρω. 
 

γ) Ωστόσο, οι διατάξεις τις παραγράφου β) ανωτέρω δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα 
champ total και champ partiel (πλήρους και μερικής κάλυψης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 54 β) 
κατωτέρω, όπου η στάνταρ επιλογή είναι μη συμμετέχων ίππος. Στην τελευταία περίπτωση επιστρέφονται τα 
χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων. 
 

ΙΙ. Στο στοίχημα «2 sur 4», οι φίλιπποι μπορούν να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ, του παρόντος Κανονισμού. 
 
 Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ή εάν ο εφεδρικός ίππος που έχει ορίσει δεν 
συμμετάσχει και εάν, στην τελευταία περίπτωση, σωρευτικά, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει έναν ή 
δύο ακόμα μη συμμετέχοντες ίππους, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Ι ανωτέρω. 
 
 Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και εάν, αφού 
αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, στην περίπτωση που το στοίχημα του φιλίππου 
περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες ίππους, ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου Ι ανωτέρω. 
 
Άρθρο 53 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 
1. Ιπποδρομίες χωρίς μη συμμετέχοντες ίππους: 
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Το ποσό των αναλογουσών κρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και τα στοιχήματα που 
επιστρέφονται αφαιρούνται από το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό.  
 

Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών διαιρείται με το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό στους διάφορους 
πληρωτέους συνδυασμούς και έτσι προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση του «2 sur 4». 
 
2. Ιπποδρομίες με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους: 
 

α) Σε ιπποδρομίες με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, το στοιχηματισθέν ποσό 
που αντιστοιχεί στα στοιχήματα «2 sur 4» που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες 
ίππους, αφού ληφθεί υπόψη ο εφεδρικός ίππος που όρισε ο φίλιππος, εάν ο τελευταίος χρησιμοποίησε αυτή 
τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ, αφαιρείται από τη συνολική 
δεξαμενή στοιχημάτων. 
 

Έτσι προκύπτουν δύο δεξαμενές στοιχηματισθέντων ποσών, μία που αποτελείται από τα στοιχήματα 
«2 sur 4» που περιλαμβάνουν μόνο ένα μη συμμετέχοντα ίππο, η οποία ονομάζεται «masse d'enjeux 
transformés» (δεξαμενή προσαρμοσμένων στοιχημάτων) και μία που ονομάζεται δεξαμενή στοιχημάτων «2 
sur 4». 
 

β) Ο υπολογισμός της απόδοσης «2 sur 4» γίνεται βάσει της δεξαμενής «2 sur 4» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 ανωτέρω. 
 

γ) Η απόδοση «Spécial Placé» που περιγράφεται στο Άρθρο 52 β) ανωτέρω, υπολογίζεται ως 
εξής: 
 
 - αφαιρώντας από τη δεξαμενή προσαρμοσμένων στοιχημάτων τον αναλογικό φόρο επί  
στοιχηματισμού προκύπτει η προσαρμοσμένη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών .   
 
 - διαιρώντας τη δεξαμενή προσαρμοσμένων στοιχημάτων δια το σύνολο των στοιχημάτων στους 
διάφορους συνδυασμούς «2 sur 4» που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο και έναν από τους ίππους 
που τερμάτισαν σε μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση 
«Spécial Placé». 
 
Άρθρο 54 – Στοιχήματα σύνθετου τύπου 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα «2 sur 4» τους είτε σε μορφή απλών 
συνδυασμών, συνδυάζοντας δύο από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή 
σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» («συνδυασμού») και «champ» («κάλυψης»). 
 

α) Στοιχήματα σύνθετου τύπου «combinées» 
 

Περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «2 sur 4» που αφορούν συνδυασμούς, με δύο στα δύο, ενός 
αριθμού ίππων που επιλέγει ο φίλιππος. 
 

Εάν ο φίλιππος επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει: 
 
  K x (K - 1) στοιχήματα «2 sur 4» 
         2 
   

β) Στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ d'un cheval» («κάλυψης ενός ίππου») 
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ total d'un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχήματα «2 sur 4» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ επιλογή με 
όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία. 
 

Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total» 
(«πλήρους κάλυψης») περιλαμβάνει (N - 1) στοιχήματα «2 sur 4». 
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Οι αξίες των σύνθετων τύπων «champ total» καθορίζονται μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός των ίππων 

στον επίσημο κατάλογο της PMU. Αυτά τα ποσά δεν δύνανται να τροποποιηθούν στη συνέχεια, ακόμα και αν 
κάποιοι ίπποι αποσυρθούν πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας. 
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» («μερικής κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχήματα «2 sur 4» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ επιλογή με 
μια επιλογή άλλων επίσημα δηλωθέντων ίππων. Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος 
τύπος «champ partiel» περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα «2 sur 4». 
 

Ωστόσο, όταν τα στοιχήματα κατατίθενται σε σημείο κατάθεσης στοιχημάτων που συνδέεται με το 
κεντρικό σύστημα της PMU σε πραγματικό χρόνο, οι αξίες των σύνθετων τύπων «champ total» υπολογίζονται 
για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον αριθμό των ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα ή στον 
επίσημο κατάλογο της PMU, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αυτό εφαρμόζεται, τους ίππους που έχουν δηλωθεί 
ως μη συμμετέχοντες τη στιγμή κατάθεσης του στοιχήματος.  
 

γ) Για τα στοιχήματα που περιλαμβάνονται σε ένα σύνθετο τύπο, τα οποία αφορούν μη 
συμμετέχοντες ίππους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 52 ανωτέρω. 
 
Άρθρο 55 
 
1. Όταν λιγότεροι από δύο ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή όλων των 
στοιχημάτων «2 sur 4». 
 
2. Εάν δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς «2 sur 4», 
πραγματοποιείται επιστροφή όλων των στοιχημάτων «2 sur 4», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 52 β) ανωτέρω. 
 
3. Εάν δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα σε οποιονδήποτε από τους πληρωτέους συνδυασμούς «2 sur 4» που 
αναφέρονται στο Άρθρο 52 β) ανωτέρω, πραγματοποιείται επιστροφή όλων των στοιχημάτων «2 sur 4» που 
περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

PARI TIERCÉ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ «TIERCÉ» 

 
Άρθρο 59 
 

Για ορισμένες ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα μπορούν να οργανώνονται 
στοιχήματα «Tiercé», τα οποία μπορούν επίσης να ονομάζονται και «Classic Tiercé». 
 

Το στοίχημα «Tiercé» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας τη σειρά 
τερματισμού τους. 
 

Ένας συνδυασμός τριών ίππων θεωρείται ότι συνιστά ένα σύνολο έξι πιθανών στοιχημάτων 
περιορισμού τριών ίππων. Σε κανονικό τερματισμό, ένα από αυτά τα στοιχήματα περιορισμού αντιστοιχεί στη 
σωστή σειρά άφιξης, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αντιστοιχούν στη λανθασμένη σειρά άφιξης. 
 

Ένα στοίχημα «Tiercé» είναι πληρωτέο εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις τρεις πρώτες 
θέσεις της ιπποδρομίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 62 και 68. Εάν ο φίλιππος 
έχει επιλέξει τη σωστή σειρά τερματισμού, δίνεται απόδοση «dans l'ordre exact» («στη σωστή σειρά»). 
Ομοίως, σε περίπτωση που η σειρά τερματισμού των ίππων είναι διαφορετική από την επιλεγείσα, τότε ο 
φίλιππος δικαιούται απόδοση «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») ή «de base» («βασική»). 
 

Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται 
ο υπολογισμός των πληρωτέων συνδυασμών. 
 
 
Άρθρο 60 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 15ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου 
 
Άρθρο 61 - Ταυτόχρονη άφιξη ίππων 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων, οι 
νικηφόροι συνδυασμοί του στοιχήματος «Tiercé» είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν 
πρώτοι, με τρία στα τρία. Για κάθε συνδυασμό, δίνεται μία ενιαία απόδοση για τις έξι πιθανές σειρές 
τερματισμού των τριών ίππων σε αυτό το συνδυασμό. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και άφιξης στην τρίτη θέση 
ενός ή περισσότερων ίππων, οι νικηφόροι συνδυασμοί του στοιχήματος «Tiercé» είναι αυτοί που 
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι και οποιονδήποτε εκ των ίππων που 
πλασαρίστηκαν στην τρίτη θέση. Για κάθε συνδυασμό, δίνεται ενιαία απόδοση «dans l'ordre exact» για τα δύο 
πιθανά στοιχήματα περιορισμού στα οποία οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί ότι θα πλασαριστούν στις δύο 
πρώτες θέσεις κατέλαβαν την πρώτη θέση. Ενιαία απόδοση «de base» δίνεται για τα τέσσερα στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ένας από τους ίππους που κατέλαβε την τρίτη θέση είχε επιλεγεί ότι θα πλασαριστεί 
είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι 
συνδυασμοί του «Tiercé» είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς του ίππου που πλασαρίστηκε 
πρώτος και όλους τους ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι, με δύο στα δύο. 
 

Για κάθε συνδυασμό, δίνεται ενιαία απόδοση «dans l'ordre exact» στα δύο πιθανά στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ο νικητής ίππος είχε επιλεγεί ότι θα πλασαριστεί στην πρώτη θέση. Ενιαία απόδοση 
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«de base» δίνεται στα τέσσερα στοιχήματα περιορισμού στα οποία ο ίππος που κατέλαβε την πρώτη θέση 
είχε επιλεγεί ότι θα πλασαριστεί είτε στη δεύτερη είτε στη τρίτη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι 
συνδυασμοί του «Tiercé» είναι οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε στην πρώτη 
θέση, τον ίππο που πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση και έναν από τους ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι. Για 
κάθε συνδυασμό, δίνεται απόδοση «dans l'ordre exact» στο στοίχημα περιορισμού στο οποίο ο ίππος που είχε 
επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος και ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει δεύτερος 
τερμάτισε δεύτερος. Ενιαία απόδοση «de base» δίνεται στα πέντε στοιχήματα περιορισμού στα οποία ένας 
από τους τρεις ίππους επιλέχθηκε σε λανθασμένη σειρά άφιξης. 
 

Άρθρο 62 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 

 
I. α) Για συνδυασμούς «Tiercé» στους οποίους οι τρεις ίπποι ήταν μη συμμετέχοντες γίνεται 

επιστροφή χρημάτων. 
 

β) Το στοίχημα με συνδυασμό «Tiercé» στον οποίο δύο από τους τρεις επιλεχθέντες ίππους είναι μη 
συμμετέχοντες θεωρείται στοίχημα «Simple Gagnant» στον τρίτο ίππο. Σε αυτό δίνεται ειδική απόδοση 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 65 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίππος αυτός έχει καταλάβει 
την πρώτη θέση. 

 
 Ειδική απόδοση δεν δίνεται σε καμία περίπτωση σε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο μη 
συμμετέχοντες ίππους και έναν ίππο που είναι ομαδοποιημένος με έναν από εκείνους που κατέλαβαν την 
πρώτη θέση. 
 

γ) Το στοίχημα με συνδυασμό «Tiercé» στον οποίο ένας από τους τρεις επιλεχθέντες ίππους είναι μη 
συμμετέχων θεωρείται στοίχημα «Couplé gagnant» στους δύο συμμετέχοντες ίππους. Σε αυτό δίνεται ειδική 
απόδοση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 65 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο ίπποι έχουν 
καταλάβει τις δύο πρώτες θέσεις. 
 

δ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στις παραγράφους β) και γ) ανωτέρω δεν εφαρμόζονται 
στα στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ total» και «champ partiel» στα οποία όλοι οι ίπποι στάνταρ επιλογής 
είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων.  
 

II. Στο στοίχημα «Tiercé», οι φίλιπποι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν έναν εφεδρικό ίππο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. 
 
 Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ή εάν ο εφεδρικός ίππος που έχει ορίσει δεν 
συμμετάσχει και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει έναν 
ακόμα ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο Ι ανωτέρω. 
 
 Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και εάν, αφού 
αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως έναν ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Ι ανωτέρω. 
 
 
Άρθρο 63 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Το ποσό της αναλογούσας κράτησης επί των ποσών στοιχηματισμού και τα ποσά στοιχημάτων που 
έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών.  
 

Το ποσό της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωτέων ποσών 
για τα στοιχήματα που θεωρούνται «Simple Gagnant» και «Couplé gagnant», κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 62 
και 65. 
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Ο υπολογισμός των ακαθάριστων αποδόσεων γίνεται ως εξής: 
 
 1. Κανονικός τερματισμός 
 

Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών διαιρείται σε δύο ίσα μέρη. Στη συνέχεια, κάθε ένα από τα ποσά 
αυτά μοιράζεται αναλογικά σύμφωνα με τον αριθμό στοιχημάτων στο στοίχημα περιορισμού «dans l'ordre 
exact», από όπου προκύπτει αντίστοιχα η ακαθάριστη απόδοση «dans l’ordre exact», και σύμφωνα με τον 
αριθμό στοιχημάτων στα στοιχήματα περιορισμού «dans l'ordre inexact», από όπου προκύπτει αντίστοιχα η 
ακαθάριστη απόδοση «de base». 
 

Οι αντίστοιχες καθαρές αποδόσεις καταβάλλονται στους φιλίππους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 64 κατωτέρω. 
 
 2. Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 

α) Όταν τρεις ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση, τα συνολικά 
ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρούνται από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών.  
 

Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι 
συνδυασμοί των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των 
στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο συνδυασμό, ο καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει τα έξι στοιχήματα 
περιορισμού των τριών ίππων του συνδυασμού. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, 
προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε πληρωτέο 
συνδυασμό. 
 

β) Όταν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και ένας ή περισσότεροι ίπποι 
τερματίσουν στην τρίτη θέση, τα συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους διάφορους πληρωτέους 
συνδυασμούς αφαιρούνται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που 
προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων.  
 

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό διαιρείται σε δύο ίσα μέρη, ένα εκ των οποίων διατίθεται 
στα δύο στοιχήματα περιορισμού «dans l'ordre exact», ενώ το άλλο διατίθεται στα άλλα τέσσερα στοιχήματα 
περιορισμού «dans l'ordre inexact» του ίδιου συνδυασμού. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό 
μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε αντίστοιχο στοίχημα περιορισμού. Τα πηλίκα 
που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις 
ακαθάριστες αποδόσεις καθενός εκ των πληρωτέων συνδυασμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Άρθρου 64 παρακάτω. 
 

γ) Όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση, τα συνολικά 
ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρούνται από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι 
διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων.  
 

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό διαιρείται σε δύο ίσα μέρη, ένα εκ των οποίων διατίθεται 
στα δύο στοιχήματα περιορισμού «dans l'ordre exact», ενώ το άλλο διατίθεται στα τέσσερα στοιχήματα 
περιορισμού «dans l'ordre inexact» του ίδιου συνδυασμού. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό 
μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε αντίστοιχο στοίχημα περιορισμού. Τα πηλίκα 
που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις 
ακαθάριστες αποδόσεις καθενός εκ των πληρωτέων συνδυασμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Άρθρου 64 παρακάτω. 
 

δ) Όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση, τα συνολικά ποσά 
που έχουν στοιχηματιστεί στους διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρούνται από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι 
διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων.  
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Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό διαιρείται σε δύο ίσα μέρη, ένα εκ των οποίων διατίθεται 
στο στοίχημα περιορισμού «dans l'ordre exact» για τους τρεις ίππους, ενώ το άλλο διατίθεται στα πέντε 
στοιχήματα περιορισμού «dans l'ordre inexact» για τους ίδιους τρεις ίππους. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο 
χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε αντίστοιχο στοίχημα περιορισμού. 
Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, 
συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις καθενός εκ των πληρωτέων συνδυασμών, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του Άρθρου 64 παρακάτω. 
 
3. Ελάχιστη απόδοση «dans l'ordre inexact»: 
 

α) Εάν, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, η απόδοση «dans l’ordre inexact» 
είναι μικρότερη από 1,10 €, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 18. Εάν η απόδοση που προκύπτει είναι 
μικρότερη από 1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
αποδόσεων «dans l’ordre exact» προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών ύψους 1,10 € των στοιχημάτων 
«dans l’ordre inexact» από τη συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Εάν, μετά από αυτές τις πράξεις, 
προκύψει απόδοση «dans l’ordre exact» μικρότερη από 1,10 €, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Άρθρο 19. 
 

β) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 64 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παραγράφου α) 
ανωτέρω. 
 
Άρθρο 64 - Ελάχιστες αναλογίες αποδόσεων 
 

α) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η καθαρή πληρωτέα απόδοση για το στοίχημα 
περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το πενταπλάσιο της καθαρής πληρωτέας 
απόδοσης για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact». 
 

Εάν αυτό δεν ισχύει, κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των αποδόσεων του Άρθρου 63 
ανωτέρω, το σύνολο της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων 
στοιχημάτων περιορισμού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο στοίχημα περιορισμού 
«dans l’ordre exact» με το συντελεστή 5 και τον αριθμό των στοιχημάτων στο στοίχημα περιορισμού «dans 
l’ordre inexact» με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση «de base» για τα 
στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των τριών ίππων. 
 

Έτσι, η καθαρή πληρωτέα απόδοση για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 
πενταπλάσια της καθαρής πληρωτέας απόδοσης «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans 
l’ordre inexact» των ίδιων τριών ίππων. 

 
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2.δ) του 

Άρθρου 63 ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων τριών ίππων, η καθαρή πληρωτέα απόδοση για το 
στοίχημα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να ισούται με τουλάχιστον πέντε φορές την καθαρή 
πληρωτέα απόδοση για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact». Εάν αυτό δεν ισχύει, κατ’ 
εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 63 ανωτέρω, το τμήμα της 
δεξαμενής διανεμόμενων ποσών που αντιστοιχεί στο συνδυασμό αυτό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των 
στοιχημάτων περιορισμού των τριών αυτών ίππων, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων 
περιορισμού «dans l’ordre exact» σε αυτούς τους τρεις ίππους με το συντελεστή 5 και τον αριθμό των 
στοιχημάτων περιορισμού «dans l’ordre inexact» στους ίδιους τρεις ίππους με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» σε αυτούς 
τους τρεις ίππους. 
 

Έτσι, η καθαρή πληρωτέα απόδοση για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» ισούται με το 
πενταπλάσιο της καθαρής πληρωτέας απόδοσης «de base» για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre 
inexact» των ίδιων τριών ίππων. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους 2.δ) και 2.γ) 
του Άρθρου 63 ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό, η καθαρή πληρωτέα απόδοση για στοιχήματα περιορισμού 
«dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον πενταπλάσια της καθαρής πληρωτέας απόδοσης για τα 
στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» για τους ίδιους τρεις ίππους. Εάν αυτό δεν ισχύει κατ’ 
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εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 63 ανωτέρω, το τμήμα της 
δεξαμενής διανεμόμενων ποσών που αντιστοιχεί στο συνδυασμό αυτό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των 
στοιχημάτων περιορισμού στους τρεις αυτούς ίππους, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων 
περιορισμού «dans l’ordre exact» στους τρεις ίππους με το συντελεστή 2 και τον αριθμό των στοιχημάτων 
περιορισμού «dans l’ordre inexact» στους ίδιους τρεις ίππους με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση ποσό για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» σε αυτούς 
τους τρεις ίππους. 

 
Έτσι, η καθαρή πληρωτέα απόδοση για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 

διπλάσια της καθαρής απόδοσης «de base» για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» στους 
ίδιους τρεις ίππους. 
 
Άρθρο 65 - Ειδικές αποδόσεις. Περιπτώσεις μη συμμετεχόντων ίππων 
 

α) Σε ιπποδρομίες με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, η ειδική απόδοση του 
συνδυασμού ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης για συνδυασμό που περιλαμβάνει ίππους που 
πλασαρίστηκαν στις δύο πρώτες θέσεις και έναν από τους μη συμμετέχοντες ίππους, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο γ) του Άρθρου 62 ανωτέρω, ισούται με την απόδοση του στοιχήματος «Couplé gagnant» στους 
ίδιους δύο ίππους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους β) και ε) κατωτέρω. 
 

β) Η ειδική καθαρή απόδοση που αναφέρεται στην παράγραφο α) ανωτέρω δεν πρέπει να 
υπερβαίνει την καθαρή απόδοση «de base» του στοιχήματος «Tiercé». Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, 
κάθε μία από αυτές τις καθαρές αποδόσεις πρέπει να είναι το πολύ ίση με τη χαμηλότερη καθαρή απόδοση 
«de base» του στοιχήματος «Tiercé» που περιλαμβάνει τους ίδιους ίππους ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, με 
την υψηλότερη καθαρή απόδοση «de base» του στοιχήματος «Tiercé» που περιλαμβάνει έναν από τους δύο 
αυτούς ίππους, ειδάλλως, εάν ούτε αυτό είναι δυνατόν, με την υψηλότερη καθαρή απόδοση «de base» του 
στοιχήματος «Tiercé». 
 

Εάν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου α), αυτό δεν ισχύει, εάν δεν έχει διοργανωθεί στοίχημα 
«Couplé» ή εάν από το στοίχημα «Couplé» δεν προέκυψε απόδοση για το συνδυασμό δύο ίππων που 
πλασαρίστηκαν στις δύο πρώτες θέσεις, ο υπολογισμός των αποδόσεων γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε 
ειδική απόδοση που πληρώνεται στους φιλίππους να είναι ίση με την αντίστοιχη απόδοση «de base» του 
στοιχήματος «Tiercé». 
 

γ) Η ειδική απόδοση του συνδυασμού ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, του κάθε 
συνδυασμού που περιλαμβάνει τον ίππο που πλασαρίστηκε στην πρώτη θέση και δύο από τους μη 
συμμετέχοντες ίππους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο β) του Άρθρου 62 ανωτέρω, ισούται με την 
απόδοση του στοιχήματος «Simple Gagnant» σε αυτό τον ίππο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 
δ) και ε) κατωτέρω. 
 

δ) Η καθαρή απόδοση που αναφέρεται στην παράγραφο γ) ανωτέρω, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
την καθαρή απόδοση «de base» του στοιχήματος «Tiercé».  
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, κάθε μία από αυτές τις καθαρές αποδόσεις πρέπει να ισούται 
τουλάχιστον με τη χαμηλότερη καθαρή απόδοση «de base» του στοιχήματος «Tiercé» που αφορά τον ίδιο 
ίππο ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, με την υψηλότερη καθαρή απόδοση «de base» του στοιχήματος «Tiercé» 
που αφορά τον ίδιο ίππο, εάν δεν υπάρχει. 
 

Εάν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου γ) ανωτέρω, αυτό δεν ισχύει, εάν δεν έχει διοργανωθεί 
στοίχημα «Simple Gagnant» ή εάν από το στοίχημα «Simple Gagnant» δεν προέκυψε απόδοση για τον ίππο 
που κατέλαβε την πρώτη θέση, ο υπολογισμός των αποδόσεων γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε ειδική 
απόδοση που πληρώνεται στους φιλίππους να είναι ίση με την απόδοση «de base» του αντίστοιχου 
στοιχήματος «Tiercé». 
 

ε) Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι ειδικές αποδόσεις που 
περιγράφονται στις παραγράφους α), β), γ), και δ) ανωτέρω δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 1,10 € ανά 
μονάδα στοιχηματισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο 19. Η διάταξη αυτή 



 39 

εφαρμόζεται συγκεκριμένα σε περιπτώσεις επιστροφής των στοιχημάτων «Simple Gagnant» και «Couplé 
gagnant». 
 
Άρθρο 66 - Σύνθετοι τύποι στοιχημάτων 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα «Tiercé» τους είτε σε μορφή απλών 
συνδυασμών, συνδυάζοντας τρεις από τους ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων 
τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» («συνδυασμού») ή «champ» («κάλυψης»). 
 

Τα στοιχήματα σύνθετου τύπου «combinées» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Tiercé» που 
αφορούν συνδυασμούς, με τρία στα τρία, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο φίλιππος. 
 

Ο φίλιππος δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς τριών ίππων 
μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης. Ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «simplifiée» 
(«απλοποιημένος») και περιλαμβάνει:  
 
  K x (K - 1) x (K - 2)  απλούς συνδυασμούς. 
                6 
 

Εάν, για κάθε συνδυασμό τριών ίππων, ο φίλιππος επιλέξει τις έξι πιθανές σειρές άφιξης, ο 
αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule dans tous les ordres» («σύνθετος τύπος με όλες τις σειρές») 
και περιλαμβάνει:  

 
K x (K - 1) x (K - 2)  απλούς συνδυασμούς. 

 
Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» («πλήρους κάλυψης δύο ίππων») περιλαμβάνουν 

όλα τα στοιχήματα «Tiercé» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ 
επιλογές με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα συμμετέχοντες.  
 

Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total de 
deux chevaux» περιλαμβάνει 6 x (N - 2) απλούς συνδυασμούς σε «formule dans tous les ordres» και (N - 2) 
απλούς συνδυασμούς σε «formule simplifiée» («απλοποιημένο σύνθετο τύπο»). Στην τελευταία περίπτωση, ο 
φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή του. 

 
Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» («μερικής κάλυψης δύο ίππων») περιλαμβάνουν 

όλα τα στοιχήματα «Tiercé» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους με μια επιλογή άλλων επίσημα 
δηλωθέντων ίππων. 

 
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux» 

καλύπτει 6 P στοιχήματα «Tiercé» σε «formule dans tous les ordres» και P στοιχήματα «Tiercé» σε «formule 
simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει επιπλέον τη σειρά άφιξης των δύο 
στάνταρ ίππων στην επιλογή του. 
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ total d'un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχήματα «Tiercé» που συνδυάζουν ένα στάνταρ ίππο με την επιλογή άλλων επίσημα δηλωθέντων ίππων 
από το φίλιππο, με δύο στα δύο. 
  

Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total 
d'un cheval» περιλαμβάνει 3 x (N - 1) x (N - 2) απλούς συνδυασμούς σε «formule dans tous les ordres» και (N - 
1) x (N - 2) απλούς συνδυασμούς «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να 
ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει 
επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των δύο μη στάνταρ 
ίππων στις δύο πιθανές θέσεις τερματισμού. 
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» («μερικής κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχήματα «Tiercé» που συνδυάζουν ένα στάνταρ ίππο με την επιλογή άλλων επίσημα δηλωθέντων ίππων 
από το φίλιππο, με δύο στα δύο. 
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Εάν στην επιλογή περιλαμβάνονται P ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ partiel d'un cheval» 

περιλαμβάνει 3 x P x (P - 1) απλούς συνδυασμούς σε «formule dans tous les ordres» και P x (P - 1) απλούς 
συνδυασμούς «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά 
άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς 
σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των δύο μη στάνταρ ίππων στις δύο 
πιθανές θέσεις τερματισμού. 
 

Οι αξίες των σύνθετων τύπων «champ total d'un ou de deux chevaux» («πλήρους κάλυψης ενός ή δύο 
ίππων») καθορίζονται όταν γίνει γνωστός ο αριθμός των δηλωθέντων ίππων. Αυτά τα ποσά δεν δύνανται να 
αλλάξουν στη συνέχεια, ακόμα και αν κάποιοι ίπποι αποσυρθούν πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας. 
 

Ωστόσο, όταν τα στοιχήματα κατατίθενται σε κατάστημα που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα της 
PMU σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχηματισθέντα ποσά στοιχημάτων σύνθετου τύπου «champ total d'un ou de 
deux chevaux» υπολογίζονται για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον αριθμό των ίππων που έχουν δηλωθεί στο 
επίσημο πρόγραμμα ή στον επίσημο κατάλογο της PMU, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αυτό εφαρμόζεται, τους 
ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες τη στιγμή κατάθεσης του στοιχήματος. 

 
Ο χειρισμός των στοιχημάτων που αποτελούν μέρος σύνθετου τύπου και περιλαμβάνουν έναν ή 

περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 62 περί μη συμμετεχόντων ίππων. 
 
Άρθρο 67 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 18ης Φεβρουαρίου 1999 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων του Αμοιβαίου Στοιχήματος. 
 
Άρθρο 68 - Ειδικές περιπτώσεις 
 

α) Όταν σε μια ιπποδρομία με στοιχήματα «Tiercé» δεν υπάρχουν στοιχήματα περιορισμού 
στους τρεις πρώτους ίππους «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, 
στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» ενός εκ των συνδυασμών των τριών πρώτων ίππων, το τμήμα 
του διανεμόμενου κέρδους που αφορά αυτό το στοίχημα περιορισμού χρησιμεύει για τον καθορισμό των 
αποδόσεων των στοιχημάτων περιορισμού των ίδιων ίππων «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά»). 
 

Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα περιορισμού στους τρεις πρώτους ίππους «dans l’ordre exact» ή, σε 
περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» ενός εκ των συνδυασμών των 
τριών πρώτων ίππων, το τμήμα του διανεμόμενου κέρδους που αφορά αυτά τα στοιχήματα περιορισμού 
χρησιμεύει για τον καθορισμό της απόδοσης του στοιχήματος περιορισμού των ίδιων ίππων «dans l’ordre 
exact». 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα «dans l’ordre exact» ή «dans 
l’ordre inexact» σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς, το διανεμόμενο κέρδος που αντιστοιχεί σε 
αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων συνδυασμών. 

 
Τέλος, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα «dans l’ordre exact» ή «dans l’ordre inexact» σε οποιονδήποτε 

συνδυασμό των τριών πρώτων ίππων που πλασαρίστηκαν, το σύνολο της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών 
διατίθεται στο συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στην πρώτη, στη δεύτερη και την τέταρτη θέση. Εάν 
δεν υπάρχουν στοιχήματα στον προαναφερθέντα συνδυασμό, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών διατίθεται 
στο συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στην πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη θέση, και αν δεν 
υπάρχουν τέτοια στοιχήματα, στο συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη, την τρίτη και την 
τέταρτη θέση. Εάν ούτε τέτοια στοιχήματα υπάρχουν, πραγματοποιείται επιστροφή όλων των στοιχημάτων 
«Tiercé», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 62 ανωτέρω. 

 
Στην περίπτωση του ανωτέρω εδαφίου και εάν στην ιπποδρομία τερμάτισαν μόνο τρεις ίπποι, η 

δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται μεταξύ των φιλίππων που επέλεξαν τους δύο ίππους που 
τερμάτισαν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης. Εάν δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα σε αυτό το 
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συνδυασμό, πραγματοποιείται επιστροφή όλων των στοιχημάτων «Tiercé», συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 62 ανωτέρω. 
 

β) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δίνεται ειδική απόδοση στους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο και τους ίππους που πλασαρίστηκαν στην πρώτη και την τρίτη 
θέση, στους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο και τους ίππους που 
πλασαρίστηκαν στη δεύτερη και την τρίτη θέση, ή στους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο μη 
συμμετέχοντες ίππους και τον ίππο που πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση. 
 

γ) Αναβληθείσα ιπποδρομία: 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου. 
 

δ) Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται 
επιστροφή όλων των στοιχημάτων «Tiercé».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

PARI TRIO 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ «TRIO» 

 
Άρθρο 70 
 

Για ορισμένες ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα, δύνανται να 
διοργανώνονται στοιχήματα συνδυασμού τριών ίππων χωρίς σειρά άφιξης, τα οποία αποκαλούνται 
στοιχήματα «Trio». 
 

Το στοίχημα «Trio» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία ανεξαρτήτως της σειράς 
τερματισμού τους. 
 

Το στοίχημα «Trio» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα 
γνωστοποιείται στους φιλίππους. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο «Trio» 
ισχύουν και για τους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες. 
 

Με εξαίρεση τις ειδικές διατάξεις των Άρθρων 71 έως 74 κατωτέρω, σε αυτά τα στοιχήματα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 59 και 61 έως 68 ανωτέρω, αντικαθιστώντας τον όρο «απόδοση “de 
base” στοιχήματος “Tiercé”» με τον όρο «απόδοση στοιχήματος “Trio”». 
 

Ένα στοίχημα «Trio» είναι πληρωτέο εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις τρεις πρώτες 
θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα Άρθρα 62 και 74. 
 
Άρθρο 71 - Ταυτόχρονη άφιξη ίππων 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, πληρωτέοι συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων, 
πληρωτέοι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι, με τρία στα τρία. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και άφιξης στην τρίτη θέση 
ενός ή περισσότερων ίππων, πληρωτέοι συνδυασμοί είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι και οποιονδήποτε εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν στην τρίτη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, πληρωτέοι 
συνδυασμοί είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς του ίππου που πλασαρίστηκε πρώτος και 
όλους τους ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι, με δύο στα δύο. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέοι 
συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε στην πρώτη θέση, τον ίππο που 
πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση και έναν από τους ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι.  
 
Άρθρο 72 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Το ποσό της αναλογούσας κράτησης επί των ποσών στοιχηματισμού και τα ποσά στοιχημάτων που 
έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών.  
 

Το ποσό της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση των πληρωτέων 
ποσών για τα στοιχήματα που θεωρούνται «Simple Gagnant» και «Couplé Gagnant», κατ’ εφαρμογή των 
Άρθρων 62 και 65. 
 

Ο υπολογισμός των ακαθάριστων αποδόσεων γίνεται ως εξής: 
 
1. Κανονικός τερματισμός 
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Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στον 

πληρωτέο συνδυασμό. 
 
2. Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 

Στην περίπτωση διάφορων πληρωτέων συνδυασμών, το σύνολο των στοιχημάτων σε αυτούς τους 
συνδυασμούς αφαιρείται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει 
διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διαφορετικοί πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. Στη συνέχεια, το 
κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο 
συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα 
στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό. 
 
Άρθρο 73 - Σύνθετοι τύποι στοιχημάτων 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα «Trio» τους είτε σε απλούς συνδυασμούς, 
συνδυάζοντας τρεις από τους ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων τύπων 
«combinées» («συνδυασμού») ή «champ» («κάλυψης»). 
 

Οι σύνθετοι τύποι «combinées» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν συνδυασμούς, με 
τρία στα τρία, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο φίλιππος. 
 

Εάν ο φίλιππος επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει: 
 
  K x (K - 1) x (K - 2)  απλούς συνδυασμούς. 
                6 
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» («κάλυψης δύο ίππων») περιλαμβάνουν όλα τα 
στοιχήματα που συνδυάζουν δύο ίππους που ο φίλιππος έχει παίξει ως στάνταρ επιλογές είτε με όλους τους 
υπόλοιπους δηλωθέντες ίππους [«champ total de deux chevaux de base» («πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ 
ίππων»)] ή με μια επιλογή των ίππων αυτών [«champ partiel de deux chevaux de base» («μερικούς κάλυψης 
δύο στάνταρ ίππων»)]. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα συμμετεχόντων ίππων, το «champ total de deux 
chevaux de base» περιλαμβάνει (N - 2) απλούς συνδυασμούς. 
 

Εάν ο φίλιππος έχει επιλέξει Ρ ίππους, το «champ partiel de deux chevaux de base» περιλαμβάνει Ρ 
απλούς συνδυασμούς.  
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ d'un cheval» («κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα 
που συνδυάζουν έναν ίππο που ο φίλιππος έχει παίξει ως στάνταρ επιλογή είτε με όλους τους υπόλοιπους 
δηλωθέντες ίππους [«champ total d'un cheval de base» («πλήρους κάλυψης ενός στάνταρ ίππου»)] ή με μια 
επιλογή των ίππων αυτών [«champ partiel d'un cheval de base» («μερικούς κάλυψης ενός στάνταρ ίππου»)]. 
  

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα συμμετεχόντων ίππων, ο σύνθετος τύπος «champ 
total d’un cheval de base» περιλαμβάνει: 
  
   (N - 1) x (N - 2) απλούς συνδυασμούς. 
   2 
 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel d’un cheval de base» 
περιλαμβάνει: 
 
  P x (P - 1) στοιχήματα απλού συνδυασμού. 
        2 
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Η αξία των σύνθετων τύπων «champ total» καθορίζεται για κάθε ιπποδρομία συναρτήσει του 
αριθμού των ίππων που έχουν δηλωθεί ως συμμετέχοντες στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο 
κατάλογο της PMU, λαμβάνοντας υπόψη τους μη συμμετέχοντες ίππους κατά την κατάθεση του στοιχήματος, 
εάν υπάρχουν.  
 
 
Άρθρο 74 - Ειδικές περιπτώσεις 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε έναν από τους 
συνδυασμούς των τριών ίππων που πλασαρίστηκαν πρώτοι, το διανεμόμενο κέρδος που αντιστοιχεί σε αυτό 
το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων συνδυασμών. 
 

Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από τους συνδυασμούς των τριών ίππων που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών διατίθεται στο συνδυασμό των ίππων που 
πλασαρίστηκαν στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τέταρτη θέση, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στο 
συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στην πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη θέση, ή εάν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, στο συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση. 
 
 Εάν ούτε τέτοια στοιχήματα υπάρχουν και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Άρθρου 62 γ), η 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά στα στοιχήματα που παίχτηκαν στους συνδυασμούς 
που περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν στις πρώτες δύο θέσεις και οποιονδήποτε άλλο ίππο 
εγγεγραμμένο στο επίσημο πρόγραμμα της ιπποδρομίας. 
 

Εάν ούτε τέτοια στοιχήματα υπάρχουν και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Άρθρου 62 β), η 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά στα στοιχήματα που παίχτηκαν στους συνδυασμούς 
που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε στην πρώτη θέση και οποιουσδήποτε δύο ίππους από τους 
εγγεγραμμένους στο επίσημο πρόγραμμα. 
 

Εάν σε κανέναν από αυτούς τους συνδυασμούς δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα, όλα τα στοιχήματα 
«Trio» επιστρέφονται. 
 

β) Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011, που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων Αμοιβαίου Στοιχήματος. 
 

γ) Εάν μια ιπποδρομία στην οποία προσφέρονται στοιχήματα «Trio» περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους και εάν σε αυτή την ιπποδρομία δεν έχει διοργανωθεί στοίχημα 
«Couplé» ή εάν δεν προέκυψε απόδοση για το συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στις πρώτες δύο 
θέσεις, οι ειδικές αποδόσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 65 (παράγραφος α) ανωτέρω που αντιστοιχούν σε 
αυτό το συνδυασμό ή, στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, που αντιστοιχούν σε κάθε συνδυασμό ενός εκ 
των μη συμμετεχόντων ίππων και δύο ίππων που πλασαρίστηκαν στις δύο πρώτες θέσεις, ισούνται με το 
ήμισυ της χαμηλότερης απόδοσης του στοιχήματος «Trio» που περιλαμβάνει τους ίδιους δύο ίππους, ή εάν 
δεν γίνεται αυτό, με το ήμισυ της υψηλότερης απόδοσης του στοιχήματος «Trio» που περιλαμβάνει μόνο έναν 
από τους δύο αυτούς ίππους, ή τέλος, εάν ούτε αυτό είναι δυνατόν, με το ήμισυ της υψηλότερης απόδοσης 
του στοιχήματος «Trio». Στις εν λόγω ειδικές αποδόσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 65 
(παράγραφος ε).  
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 9 BIS 

 
PARI TRIO ORDRE 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ «TRIO ORDRE» 
 
 
Άρθρο 74.1 
 

Τα στοιχήματα «Trio Ordre» («Trio στη σωστή σειρά») μπορούν να διοργανωθούν για ορισμένες 
ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα.  
 

Το στοίχημα «Trio Ordre» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας τη 
σειρά τερματισμού τους. 
 

Ένας συνδυασμός τριών ίππων περιλαμβάνει τα έξι στοιχήματα περιορισμού των τριών αυτών ίππων. 
Σε κανονικό τερματισμό, ένα από αυτά τα στοιχήματα περιορισμού αντιστοιχεί στη σωστή σειρά άφιξης, ενώ 
τα υπόλοιπα πέντε αντιστοιχούν σε λανθασμένη σειρά άφιξης. 
 

Ένα στοίχημα «Trio Ordre» είναι πληρωτέο εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις τρεις 
πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 74.4 και 74.8, και 
εάν η σειρά που επέλεξε ο φίλιππος αντιστοιχεί στο στοίχημα περιορισμού της σωστής σειράς άφιξης.  
 

Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται 
ο καθορισμός του πληρωτέου στοιχήματος περιορισμού. 
 
 
Άρθρο 74.2 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 15ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου 
 
Άρθρο 74.3 Ταυτόχρονη άφιξη ίππων. 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, τα πληρωτέα στοιχήματα περιορισμού είναι τα ακόλουθα: 
 

α) Στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού του στοιχήματος «Trio Ordre» είναι τα στοιχήματα περιορισμού κάθε συνδυασμού 
που περιλαμβάνει τους ίππους που πλασαρίστηκαν στην πρώτη θέση, με τρία στα τρία. 

 
β) Στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και άφιξης ενός ή περισσότερων 

ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέα στοιχήματα περιορισμού του στοιχήματος «Trio Ordre» είναι τα στοιχήματα 
περιορισμού των συνδυασμών στους οποίους οι δύο ίπποι που πλασαρίστηκαν πρώτοι είχαν επιλεγεί για την 
πρώτη ή τη δεύτερη θέση μαζί με έναν από τους ίππους που πλασαρίστηκαν στην τρίτη θέση.  
 

γ) Στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού του στοιχήματος «Trio Ordre» είναι τα στοιχήματα περιορισμού των συνδυασμών 
στους οποίους ο ίππος που πλασαρίστηκε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση μαζί με όλους τους ίππους 
που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση, με δύο στα δύο.  
 

δ) Στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού του στοιχήματος «Trio Ordre» είναι εκείνα που περιλαμβάνουν τα συστήματα 
περιορισμού στα οποία ο ίππος που πλασαρίστηκε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ο ίππος που 
πλασαρίστηκε δεύτερος είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, ενώ είχε επιλεγεί ένας από τους ίππους που 
πλασαρίστηκαν στην τρίτη θέση. 
 
Άρθρο 74.4 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 
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Ι) α) Για τους συνδυασμούς «Trio Ordre» στους οποίους οι τρεις ίπποι ήταν μη συμμετέχοντες 

γίνεται επιστροφή χρημάτων. 
 
β) Για ένα συνδυασμό «Trio Ordre» στον οποίο δύο από τους τρεις επιλεχθέντες ίππους είναι μη 

συμμετέχοντες, το στοίχημα θεωρείται «Simple Gagnant» στον τρίτο ίππο. Σε αυτό δίνεται ειδική απόδοση, 
όπως ορίζεται στο Άρθρο 74.6 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίππος αυτός κατέλαβε την πρώτη θέση. 
 

Ειδική απόδοση δεν δίνεται σε καμία περίπτωση σε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο μη 
συμμετέχοντες ίππους και έναν ίππο που είναι ομαδοποιημένος με έναν από εκείνους που κατέλαβαν την 
πρώτη θέση. 

 
γ) Για ένα συνδυασμό «Trio Ordre» στον οποίο ένας από τους τρεις επιλεγέντες ίππους είναι μη 

συμμετέχων, το στοίχημα θεωρείται «Couplé Ordre» στους δύο συμμετέχοντες ίππους. Σε αυτό δίνεται ειδική 
απόδοση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 74.6 κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο ίπποι 
κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις και ότι είχαν επιλεγεί με τη σωστή σειρά άφιξης. 
 

δ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στις παραγράφους β) και γ) ανωτέρω δεν ισχύουν 
για τους σύνθετους τύπους στοιχημάτων «champ total» («πλήρους κάλυψης») και «champ partiel» («μερικής 
κάλυψης») στους οποίους όλοι οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση 
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων σύνθετων τύπων. 
 

II) Στο στοίχημα «Trio Ordre», οι φίλιπποι έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν έναν εφεδρικό ίππο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ, του παρόντος Κανονισμού. 
 
 Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ή εάν ο εφεδρικός ίππος που έχει ορίσει είναι μη 
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει έναν 
ακόμα ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο Ι ανωτέρω. 
 

Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και εάν, αφού 
αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει ένα μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου Ι 
ανωτέρω.  
 
Άρθρο 74.5 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Το ποσό της αναλογούσας κράτησης επί των ποσών στοιχηματισμού και τα ποσά στοιχημάτων που 
έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών. 

 
  Το ποσό της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση των πληρωτέων 
ποσών για τα στοιχήματα που θεωρούνται «Simple Gagnant» και «Couplé Ordre», κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 
74.4 και 74.6. 
 

Ο υπολογισμός των ακαθάριστων αποδόσεων γίνεται ως εξής: 
 

1. Κανονικός τερματισμός  
 

Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στο πληρωτέο 
στοίχημα περιορισμού. 

 
2. Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη  

 
Στην περίπτωση διάφορων πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, το σύνολο των στοιχηματισθέντων 

ποσών σε αυτά τα στοιχήματα περιορισμού αφαιρείται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το 
διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα διαφορετικά πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον 
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αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο στοίχημα περιορισμού. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον 
ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για 
κάθε πληρωτέο στοίχημα περιορισμού. 

 
 
Άρθρο 74.6 - Ειδικές αποδόσεις - Μη συμμετέχοντες ίπποι 
 

α) Σε ιπποδρομίες με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, η ειδική απόδοση του 
στοιχήματος περιορισμού ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, κάθε στοιχήματος περιορισμού που 
περιλαμβάνει είτε τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση και τον ίππο που 
πλασαρίστηκε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη ή την τρίτη θέση ή τον ίππο που πλασαρίστηκε στην 
πρώτη θέση και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση και τον ίππο που πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση και είχε 
επιλεγεί για την τρίτη θέση και οποιονδήποτε από τους μη συμμετέχοντες ίππους, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο γ) του Άρθρου 74.4 ανωτέρω, ισούται με την απόδοση του στοιχήματος «Couplé Ordre» στους 
ίδιους δύο ίππους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων β) και ε) ανωτέρω. 
 

β) Η ειδική απόδοση που αναφέρεται στην παράγραφο α) ανωτέρω δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
καθαρή απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre». 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, κάθε μία από αυτές τις καθαρές αποδόσεις πρέπει να είναι το 
πολύ ίση με τη χαμηλότερη καθαρή απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre» που περιλαμβάνει τους ίδιους 
ίππους ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, με την υψηλότερη καθαρή απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre» που 
περιλαμβάνει μόνο έναν από αυτούς τους ίππους, ειδάλλως, εάν ούτε αυτό είναι δυνατό, με την υψηλότερη 
καθαρή απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre». 

 
Εάν αυτό δεν ισχύει κατ’ εφαρμογή του κανόνα της παραγράφου α) ανωτέρω, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε ειδική απόδοση που πληρώνεται στους φιλίππους να ισούται με την 
καθαρή απόδοση του αντίστοιχου στοιχήματος «Trio Ordre». 

 
γ) Η ειδική απόδοση του συνδυασμού ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, κάθε συνδυασμού που 

περιλαμβάνει τον ίππο που πλασαρίστηκε στην πρώτη θέση και δύο από τους μη συμμετέχοντες ίππους, όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο β) του Άρθρου 74.4 ανωτέρω, ισούται με την απόδοση του στοιχήματος 
«Simple Gagnant» σε αυτό τον ίππο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους δ) και ε) κατωτέρω. 
 

δ) Η καθαρή απόδοση που αναφέρεται στην παράγραφο γ) ανωτέρω δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
καθαρή απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre». 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, κάθε μία από αυτές τις καθαρές αποδόσεις πρέπει να είναι το 
πολύ ίση με τη χαμηλότερη καθαρή απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre» που περιλαμβάνει τον ίδιο ίππο 
ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, εάν δεν υπάρχει τέτοιο στοίχημα στον ίδιο ίππο, με την υψηλότερη καθαρή 
απόδοση του στοιχήματος «Trio Ordre». 

 
Εάν αυτό δεν ισχύει, κατ’ εφαρμογή του κανόνα της παραγράφου γ) ανωτέρω, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε ειδική απόδοση που πληρώνεται στους φιλίππους να ισούται με την 
απόδοση του αντίστοιχου στοιχήματος «Trio Ordre». 

 
ε) Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, οι ειδικές αποδόσεις των παραγράφων α), β), γ), 

και δ) ανωτέρω δεν μπορούν να είναι μικρότερες από 1,10 € ανά μονάδα στοιχηματισμού, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο 19. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ειδικά στην περίπτωση 
επιστροφών των στοιχημάτων «Simple Gagnant» και «Couplé Ordre».  
 
 
Άρθρο 74.7 - Σύνθετοι τύποι στοιχημάτων 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα «Trio Ordre» τους είτε με τη μορφή απλών 
συνδυασμών, συνδυάζοντας τρεις από τους συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων τύπων 
«combinées» («συνδυασμού») ή «champ» («κάλυψης»). 
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Οι σύνθετοι τύποι «combinées» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν 

μεταξύ τους, με τρία στα τρία, έναν αριθμό ίππων που επιλέγει ο φίλιππος.  
 

Ο φίλιππος δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς τριών ίππων 
της επιλογής του μόνο εάν ορίσει την σειρά άφιξης που αντιστοιχεί σε ένα μόνο στοίχημα περιορισμού. Ο 
αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «simplifiée» («απλοποιημένος») και περιλαμβάνει: 
 
   K x (K - 1) x (K - 2) στοιχήματα περιορισμού των επιλεγέντων ίππων. 
    6 
 

Εάν, για κάθε συνδυασμό τριών ίππων της επιλογής του, ο φίλιππος επιλέξει τις έξι πιθανές σειρές 
άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «complète» («όλων των πιθανοτήτων») και περιλαμβάνει: K 
x (K-1) x (K-2) στοιχήματα περιορισμού των επιλεγέντων ίππων 
 

Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» («πλήρους κάλυψης δύο ίππων») περιλαμβάνουν 
όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ 
επιλογές με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους.  
 

Εάν στην ιπποδρομία αγωνίζονται Ν επίσημα συμμετέχοντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «Champ total 
de deux chevaux» περιλαμβάνει 6 x (N-2) στοιχήματα περιορισμού των ίππων που επιλέχθηκαν σε σύνθετο 
τύπο «complète» και (N-2) στοιχήματα περιορισμού στους ίππους που επιλέχθηκαν σε σύνθετο τύπο 
«simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος ορίζει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην 
επιλογή του.  
 

Οι σύνθετοι τύποι «Champ partiel de deux chevaux» («μερικής κάλυψης δύο ίππων») περιλαμβάνουν 
όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ 
επιλογές με μια επιλογή των άλλων επίσημα δηλωθέντων ίππων.  
 

Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «Champ partiel de deux chevaux» 
καλύπτει 6 P στοιχήματα «Trio Ordre» σύνθετου τύπου «complète» και P στοιχήματα «Trio Ordre» σύνθετου 
τύπου «simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος ορίζει περαιτέρω τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ 
ίππων στην επιλογή του.  
 

Οι σύνθετοι τύποι «Champ total d’un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει ορισθεί από το φίλιππο ως στάνταρ επιλογή 
με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους, με δύο στα δύο. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα συμμετεχόντων ίππων, ο σύνθετος τύπος «Champ 
total d’un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνει: 3 x (N-1) x (N-2) στοιχήματα περιορισμού 
των ίππων που επιλέχθηκαν σε σύνθετο τύπο «complète» και (N-1) x (N-2) στοιχήματα περιορισμού στους 
ίππους που επιλέχθηκαν σε σύνθετο τύπο «simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος πρέπει να 
ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου του συνδυασμού του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά 
άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο 
στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού. 
 

Οι σύνθετοι τύποι «Champ partiel d'un cheval» («μερικής κάλυψης ενός ίππου») περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν ένα στάνταρ ίππο με την επιλογή άλλων επίσημα δηλωθέντων 
ίππων από το φίλιππο, με δύο στα δύο.  
 

Εάν η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «Champ partiel d’un cheval» περιλαμβάνει 3 x P x (P-1) 
στοιχήματα περιορισμού των ίππων που επιλέχθηκαν σε σύνθετο τύπο «complète» και P x (P-1) στοιχήματα 
περιορισμού των ίππων που επιλέχθηκαν σε σύνθετο τύπο «simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος 
θα πρέπει να ορίσει τη θέση του στάνταρ ίππου του σύνθετου τύπου του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά 
άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο 
στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές θέσεις τερματισμού. 
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 Οι αξίες των σύνθετων τύπων «champ total» καθορίζονται για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον 
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο κατάλογο 
συμμετεχόντων ίππων της PMU, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί ως μη συμμετέχοντες 
κατά τη στιγμή της κατάθεσης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν. 
 
Άρθρο 74.8 - Ειδικές περιπτώσεις 
 

1) Για όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 
74.4 ανωτέρω, πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων εάν τερματίσουν λιγότεροι από τρεις ίπποι.  

 
2) Κανονικός τερματισμός χωρίς ταυτόχρονη άφιξη 

 
Σε μια ιπποδρομία όπου προσφέρονται στοιχήματα «Trio Ordre», όταν δεν υπάρχουν στοιχήματα στο 

στοίχημα περιορισμού των τριών πρώτων ίππων που επιλέχθηκαν στη σωστή σειρά τερματισμού, το 
διανεμόμενο ποσό μοιράζεται αναλογικά στα στοιχήματα που παίχτηκαν στο συνδυασμό των ίδιων τριών 
ίππων που επιλέχθηκαν για την πρώτη, την τρίτη και τη δεύτερη θέση. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε αυτό 
το στοίχημα περιορισμού, το διανεμόμενο ποσό μοιράζεται αναλογικά στα στοιχήματα που παίχτηκαν στο 
συνδυασμό των ίδιων τριών ίππων που επιλέχθηκαν για την τρίτη, τη δεύτερη και την πρώτη θέση. Εάν δεν 
υπάρχουν στοιχήματα ούτε για αυτό το στοίχημα περιορισμού, το διανεμόμενο ποσό μοιράζεται αναλογικά 
στα στοιχήματα που παίχτηκαν στο συνδυασμό των ίδιων τριών ίππων που επιλέχθηκαν για τη δεύτερη, την 
πρώτη και την τρίτη θέση.  
 

Εάν δεν υπάρχει ούτε τέτοιο στοίχημα, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά στα 
συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στα στοιχήματα περιορισμού των ίδιων τριών ίππων που επιλέχθηκαν για 
τη δεύτερη, την τρίτη και την πρώτη θέση και για την τρίτη, την πρώτη και τη δεύτερη θέση. 
 

Εάν ούτε τέτοια στοιχήματα υπάρχουν και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Άρθρου 74.4.I γ), η 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά στα συνολικά στοιχήματα που παίχτηκαν στον ίππο 
που πλασαρίστηκε και επιλέχθηκε πρώτος σε συνδυασμό με τον ίππο που πλασαρίστηκε και επιλέχθηκε 
δεύτερος και με οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ίππο στο επίσημο πρόγραμμα. 
 

Τέλος, εάν ούτε τέτοια στοιχήματα υπάρχουν και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του Άρθρου 74.4.I β), 
η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά στα συνολικά στοιχήματα που παίχτηκαν στον ίππο 
που πλασαρίστηκε και επιλέχθηκε για την πρώτη θέση και σε οποιουσδήποτε δύο ίππους από τους 
εγγεγραμμένους στο επίσημο πρόγραμμα. 
 

Εάν για κανέναν από αυτούς τους συνδυασμούς δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα, πραγματοποιείται 
επιστροφή χρημάτων για όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre». 
 

3) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποια από τα πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων 
πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποια από τα πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται μεταξύ των στοιχημάτων περιορισμού 
στους ίδιους τρεις ίππους που επιλέχθηκαν για την πρώτη, τρίτη και δεύτερη θέση. Εάν δεν υπάρχουν 
στοιχήματα σε ένα από αυτά τα πληρωτέα στοιχήματα περιορισμού, το διανεμόμενο κέρδος μοιράζεται 
ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού. 
 

γ) Ελλείψει τέτοιων στοιχημάτων σε οποιοδήποτε από αυτά τα πληρωτέα στοιχήματα περιορισμού, οι 
αποδόσεις μοιράζονται ανάμεσα στα πληρωτέα στοιχήματα των ίδιων τριών ίππων που επιλέχθηκαν για την 
τρίτη, τη δεύτερη και την πρώτη θέση. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανένα από αυτά τα πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού, το διανεμόμενο κέρδος που αντιστοιχεί σε αυτό το στοίχημα περιορισμού 
μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού. 
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δ) Ελλείψει τέτοιων στοιχημάτων σε οποιοδήποτε από αυτά τα πληρωτέα στοιχήματα περιορισμού, οι 
αποδόσεις μοιράζονται ανάμεσα στα πληρωτέα στοιχήματα των ίδιων τριών ίππων που επιλέχθηκαν για τη 
δεύτερη, την πρώτη και την τρίτη θέση. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε ένα από αυτά τα πληρωτέα 
στοιχήματα περιορισμού, το διανεμόμενο κέρδος που αντιστοιχεί σε αυτό το στοίχημα περιορισμού 
μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού. 
 

ε) Εάν δεν υπάρχουν ούτε τέτοια στοιχήματα στα τελευταία στοιχήματα περιορισμού, οι αποδόσεις 
μοιράζονται αναλογικά στα χρήματα που έχουν κατατεθεί στα στοιχήματα περιορισμού των ίδιων τριών 
ίππων που επιλέχθηκαν για τη δεύτερη, την τρίτη και την πρώτη θέση, και για την τρίτη, την πρώτη και τη 
δεύτερη θέση.  
 

Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανένα από αυτά τα πληρωτέα στοιχήματα περιορισμού, το 
διανεμόμενο κέρδος που αντιστοιχεί σε αυτό το στοίχημα περιορισμού μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των 
άλλων πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού. 

 
στ) Εάν δεν υπάρχουν ούτε τέτοια στοιχήματα στα στοιχήματα περιορισμού και κατ’ εξαίρεση των 

διατάξεων του Άρθρου 74.5.2, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ως εξής:  
 
- στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, αναλογικά στα συνολικά 

στοιχήματα που έχουν κατατεθεί στα στοιχήματα περιορισμού των ίππων που πλασαρίστηκαν πρώτοι και 
επιλέχθηκαν για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση με οποιονδήποτε ίππο από τους εγγεγραμμένους στο επίσημο 
πρόγραμμα της ιπποδρομίας,  

 
- στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, αναλογικά 

στα συνολικά στοιχήματα που έχουν κατατεθεί στα στοιχήματα περιορισμού των δύο από τους ίππους που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι και επιλέχθηκαν για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση με οποιονδήποτε ίππο 
από τους εγγεγραμμένους στο επίσημο πρόγραμμα της ιπποδρομίας, 

 
- στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, αναλογικά 

στα συνολικά στοιχήματα που έχουν κατατεθεί στα στοιχήματα περιορισμού του ίππου που πλασαρίστηκε 
πρώτος και επιλέχθηκε για την πρώτη θέση, ενός από τους ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι και 
επιλέχθηκαν για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε ίππο από τους εγγεγραμμένους στο επίσημο πρόγραμμα 
της ιπποδρομίας, 

 
- στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, αναλογικά 

στα συνολικά στοιχήματα που έχουν κατατεθεί στα στοιχήματα περιορισμού του ίππου που πλασαρίστηκε 
πρώτος και επιλέχθηκε για την πρώτη θέση, του ίππου που πλασαρίστηκε δεύτερος και επιλέχθηκε για τη 
δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε ίππο από τους εγγεγραμμένους στο επίσημο πρόγραμμα της ιπποδρομίας, 
 

ζ) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχήματα περιορισμού και κατ’ 
εξαίρεση των διατάξεων των Άρθρων 74.4.I β) και 74.5.2, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται 
αναλογικά στα συνολικά στοιχήματα που παίχτηκαν στον ίππο ή σε έναν από τους ίππους που πλασαρίστηκαν 
πρώτοι και επιλέχθηκαν για την πρώτη θέση και σε οποιουσδήποτε δύο ίππους από τους εγγεγραμμένους στο 
επίσημο πρόγραμμα. 

 
η) Για όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων, εάν δεν έχουν 

κατατεθεί στοιχήματα σε αυτά τα στοιχήματα περιορισμού. 
 

4) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δίνεται ειδική απόδοση στους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
ένα μη συμμετέχοντα ίππο και τους ίππους που πλασαρίστηκαν στην πρώτη και την τρίτη θέση, στους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν ένα μη συμμετέχοντα ίππο και τους ίππους που πλασαρίστηκαν στη 
δεύτερη και την τρίτη θέση, ή στους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο μη συμμετέχοντες ίππους και τον 
ίππο που πλασαρίστηκε στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση.  
 

5) Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 18ης Φεβρουαρίου 1999, που τροποποίησε τον Κανονισμό της 
13ης Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου. 
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6) Εάν μια ιπποδρομία στην οποία προσφέρονται στοιχήματα «Trio Ordre» περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους και εάν σε αυτή την ιπποδρομία δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα 
«Couplé Ordre» ή εάν δεν προέκυψαν αποδόσεις για το συνδυασμό των ίππων που πλασαρίστηκαν στις 
πρώτες δύο θέσεις και επιλέχθηκαν με τη σωστή σειρά, οι ειδικές αποδόσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 
74.6.α) ανωτέρω που αντιστοιχούν σε αυτό το στοίχημα περιορισμού ή, στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, 
που αντιστοιχούν σε κάθε στοίχημα περιορισμού ενός εκ των μη συμμετεχόντων ίππων και δύο ίππων που 
πλασαρίστηκαν στις δύο πρώτες θέσεις και επιλέχθηκαν με τη σωστή σειρά, ισούνται με το ήμισυ της 
χαμηλότερης απόδοσης για το στοίχημα «Trio Ordre» που περιλαμβάνει τους ίδιους δύο ίππους, ή εάν δεν 
γίνεται αυτό, με το ήμισυ του υψηλότερου στοιχήματος «Trio Ordre» που περιλαμβάνει μόνο έναν από τους 
δύο αυτούς ίππους, ή τέλος, εάν ούτε αυτό δεν είναι δυνατόν, με το ήμισυ της υψηλότερης απόδοσης του 
«Trio Ordre». Στις εν λόγω ειδικές αποδόσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 74.6 ε).  
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ΚΕΦΑΛΑIΟ 12 BIS 
 

PARI QUARTÉ PLUS 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ «QUARTÉ PLUS» 

 
Άρθρο 86.1 
 

Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορεί να 
οργανωθούν στοιχήματα «Quarté Plus».  
 

Το στοίχημα «Quarté Plus» παίζεται επιλέγοντας τέσσερις ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας τη 
σειρά τερματισμού τους. 
 

Ένα στοίχημα «Quarté Plus» είναι πληρωτέο εάν τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις επιλεγέντες 
ίππους καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στην ιπποδρομία. 
 

Σε περίπτωση που και οι τέσσερις επιλεγέντες ίπποι πλασαριστούν στις τέσσερις πρώτες θέσεις και 
εάν ο φίλιππος έχει επιλέξει σωστά τη σειρά τερματισμού αυτών, τότε δικαιούται απόδοση «Quarté Plus dans 
l’ordre exact» («Quarté Plus σε σωστή σειρά»).  

 
Σε περίπτωση που η σειρά τερματισμού των τεσσάρων ίππων είναι διαφορετική από την επιλεγείσα, 

τότε ο φίλιππος δικαιούται απόδοση «Quarté Plus dans l’ordre inexact» («Quarté Plus σε λανθασμένη σειρά») 
ή «de base» («βασική»). 
 

Επιπλέον, όλοι οι συνδυασμοί τεσσάρων ίππων που περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν 
στις τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού που επέλεξε ο φίλιππος, 
καθώς και έναν ίππο που πλασαρίστηκε σε θέση μετά την τέταρτη, δικαιούνται απόδοση «Bonus» 
(«μπόνους»), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 86.9.  
 

Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται 
ο υπολογισμός των πληρωτέων συνδυασμών. 
 
Άρθρο 86.2 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 15ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου. 
 
Άρθρο 86.3 
 
 I. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί του «Quarté Plus» είναι οι 
ακόλουθοι: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί του «Quarté Plus» είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν 
πρώτοι, με τέσσερα στα τέσσερα. Για κάθε συνδυασμό εκ των 24 που μπορεί να προκύψουν, αναφορικά με τη 
σειρά τερματισμού των ίππων, υπάρχει ενιαία απόδοση.  
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και άφιξης στην τέταρτη 
θέση ενός ή περισσότερων ίππων, οι πληρωτέοι συνδυασμοί του «Quarté Plus» είναι αυτοί που 
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με οποιονδήποτε εκ των ίππων που 
πλασαρίστηκαν στην τέταρτη θέση. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά τα έξι στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί ότι θα πλασαριστούν στις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν 
την πρώτη θέση. 
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Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά τα 18 στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση τελικά 
τερμάτισε στην πρώτη. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quarté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι, 
με δύο στα δύο. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά τα τέσσερα στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί ότι θα πλασαριστούν στις δύο πρώτες θέσεις 
κατέλαβαν την πρώτη θέση. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά τα 20 στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην τρίτη ή τέταρτη θέση τελικά 
τερμάτισε στην πρώτη.  
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση 
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quarté Plus» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τον ίππο που 
πλασαρίστηκε τρίτος και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά τα δύο στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί για την πρώτη και δεύτερη θέση τερμάτισαν πρώτοι 
και ο ίππος που είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση τερμάτισε τρίτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά τα 22 στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί για την τρίτη ή την τέταρτη θέση τερμάτισαν πρώτοι ή στα 
οποία οι ίπποι που πλασαρίστηκαν στην τρίτη και τέταρτη θέση είχαν επιλεγεί με την αντίστροφη σειρά 
τερματισμού.  
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί με απόδοση «Quarté Plus» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
πλασαρίστηκε πρώτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση, με τρία στα 
τρία. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά τα έξι στοιχήματα 
περιορισμού, στα οποία ο επιλεγείς για την πρώτη θέση ίππος τερμάτισε πρώτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά 18 στοιχήματα 
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στη δεύτερη, την τρίτη ή την 
τέταρτη θέση τελικά τερμάτισε στην πρώτη. 
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quarté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη 
θέση και οποιονδήποτε εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν στην τέταρτη θέση. 

 
Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά τα δύο στοιχήματα 

περιορισμού στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος και ο ίππος που 
είχε επιλεγεί να τερματίσει τέταρτος τερμάτισε τέταρτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά τα 22 στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί για τη δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση τερμάτισε 
πρώτος ή στα οποία ο ίππος που πλασαρίστηκε στην τέταρτη θέση είχε επιλεγεί για την πρώτη, τη δεύτερη ή 
την τρίτη θέση. 
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ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quarté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε πρώτος και αυτόν που τερμάτισε δεύτερος με τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, με δύο 
στα δύο. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά τα δύο στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος και ο ίππος που 
είχε επιλεγεί να τερματίσει δεύτερος τερμάτισε δεύτερος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά τα 22 στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί για τη δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση τερμάτισε 
πρώτος ή στα οποία ο ίππος που πλασαρίστηκε στη δεύτερη θέση είχε επιλεγεί για την πρώτη, την τρίτη ή την 
τέταρτη θέση.  
 

η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quarté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους ίππους που 
τερμάτισαν πρώτος, δεύτερος και τρίτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν τέταρτοι. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά την επιλογή της σωστής 
σειράς τερματισμού των τεσσάρων ίππων που πλασαρίστηκαν.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά τα 23 στοιχήματα 
περιορισμού στα οποία οποιοσδήποτε εκ των τεσσάρων ίππων δεν είχε επιλεγεί στη σωστή σειρά 
τερματισμού.  
 
 II. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί με απόδοση «Bonus» είναι οι 
ακόλουθοι, με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 86.9: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, 
πληρωτέοι είναι οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση και 
τον ίππο που τερμάτισε στην τέταρτη θέση. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέοι είναι οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν 
στην πρώτη θέση, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τρίτη και με έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά 
την τέταρτη. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, πληρωτέοι 
είναι οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν 
δεύτεροι και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την τέταρτη. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, πληρωτέοι 
είναι οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, 
έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την τέταρτη. 
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, 
πληρωτέοι είναι όλοι οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που 
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την τέταρτη. 
 

Άρθρο 86.4 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 

 
 I.  Σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων: 
 
 α) Για συνδυασμούς «Quarté Plus» στους οποίους τουλάχιστον δύο ίπποι δεν συμμετέχουν 
γίνεται επιστροφή χρημάτων. 
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 β) Στην περίπτωση συνδυασμού «Quarté Plus» με ένα μη συμμετέχοντα ίππο εκ των τεσσάρων 
επιλεγέντων, τότε το «Bonus» θα δίνεται διπλό, εάν οι τρεις συμμετέχοντες ίπποι πλασαριστούν στις τρεις 
πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης. 
 
 γ) Ωστόσο, ο κανόνας της παραγράφου β) ανωτέρω δεν ισχύει σε στοιχήματα σύνθετου τύπου 
«champ total» («πλήρους κάλυψης»), όπως ορίζεται στο Άρθρο 86.8, κατωτέρω, όπου όλοι οι στάνταρ ίπποι 
είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων.  
 

II.  Στο στοίχημα «Quarté Plus», οι φίλιπποι μπορούν να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ, του παρόντος Κανονισμού. 
 

Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ή εάν ο εφεδρικός ίππος που έχει ορίσει είναι μη 
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει έναν 
ή περισσότερους ακόμα μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο Ι ανωτέρω. 
 
 Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και εάν, αφού 
αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει ένα μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως έναν ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες ίππους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου Ι 
ανωτέρω.  
 
Άρθρο 86.5 - Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Το ποσό των αναλογουσών κρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και τα ποσά στοιχημάτων 
που έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του «Quarté Plus». 
 

Το 60% αυτής της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών του «Quarté Plus» χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των αποδόσεων του «Quarté Plus», και το 40% αυτής, ονόματι δεξαμενή «Bonus» 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων του «Bonus».  
 

Ο υπολογισμός των ακαθάριστων αποδόσεων γίνεται ως εξής: 
 
I. Αποδόσεις «Quarté Plus» 
 
1. Κανονικός τερματισμός 
 

Σε περίπτωση ενός στοιχήματος περιορισμού «dans l'ordre exact» («σε σωστή σειρά») και 23 
στοιχημάτων περιορισμού που δικαιούνται αποδόσεις «de base» («βασικές»), 25/60ά της δεξαμενής 
διανεμόμενων ποσών του «Quarté Plus» χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αποδόσεων «dans l'ordre 
exact» και τα υπόλοιπα 35/60ά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αποδόσεων «dans l'ordre inexact» 
(«σε λανθασμένη σειρά»). 
 

Στη συνέχεια, καθένα από τα ποσά αυτά μοιράζονται αναλογικά σύμφωνα με τον αριθμό 
στοιχημάτων σε σύνθετο τύπο «dans l'ordre exact», από όπου προκύπτει ο ακαθάριστη απόδοση «dans 
l'ordre exact», και με τον αριθμό στοιχημάτων σε σύνθετο τύπο «dans l'ordre inexact», από όπου προκύπτει η 
ακαθάριστη απόδοση «de base» («βασική»), με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 86.6 κατωτέρω. 
 
2. Ταυτόχρονη άφιξη 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, τα 
συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρούνται από τη 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του «Quarté Plus». Έπειτα, το ποσό που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη 
όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων.  
 

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε 
κάθε πληρωτέο συνδυασμό, εκ των οποίων ο καθένας περιλαμβάνει τα 24 στοιχήματα περιορισμού των 
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τεσσάρων ίππων του συνδυασμού. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα 
με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό του 
«Quarté Plus». 
 

β) Σε άλλες περιπτώσεις ταυτόχρονης άφιξης, τα συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε 
διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρούνται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του «Quarté 
Plus». Έτσι, το ποσό που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσα και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των 
ίππων που έχουν τερματίσει ταυτόχρονα. 

 
25/60ά της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών αποδίδονται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l'ordre 

exact» και τα υπόλοιπα 35/60ά αποδίδονται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l'ordre inexact». 
 
 Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στα 
αντίστοιχα στοιχήματα περιορισμού. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, 
προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες πληρωτέες αποδόσεις, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 86.6 παρακάτω. 
 
3. Ελάχιστη απόδοση «dans l'ordre inexact» 
 

α) Το Άρθρο 18 ισχύει όταν, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, η απόδοση 
«dans l’ordre inexact» είναι μικρότερη από 1,10 €. Σε αυτή την περίπτωση, η δεξαμενή που χρησιμοποιείται 
για τον υπολογισμό των αποδόσεων «Quarté Plus dans l’ordre exact» προκύπτει από την αφαίρεση των 
πληρωμών 1,10 € στοιχημάτων «dans l’ordre inexact» από τη δεξαμενή του «Quarté Plus». Εάν, μετά τα 
ανωτέρω, η απόδοση «dans l’ordre exact» είναι μικρότερη από 1,10 €, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 
19.  
 

β) Οι διατάξεις των κάτωθι Άρθρων 86.6 και 86.7 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της 
παραγράφου α) ανωτέρω. 
 
II. Αποδόσεις «Bonus» 
 
1. Κανονικός τερματισμός 
 

Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας πληρωτέος συνδυασμός για την απόδοση «Bonus», τότε η 
δεξαμενή του «Bonus» μοιράζεται αναλογικά προς τον αριθμό των στοιχημάτων στον πληρωτέο συνδυασμό, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό ισχύει, αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο β) του Άρθρου 86.4 
ανωτέρω.  

 
2. Ταυτόχρονη άφιξη 
 

Σε περίπτωση διάφορων πληρωτέων συνδυασμών, το σύνολο των στοιχημάτων σε αυτούς τους 
συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό ισχύει, αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο β) του 
ανωτέρω Άρθρου 86.4, αφαιρείται από τη δεξαμενή «Bonus». Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει 
διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο 
χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα 
που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την 
ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό. 
 
3. Ελάχιστες αποδόσεις «Bonus» 
 

α) Το Άρθρο 18 ισχύει όταν, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, η απόδοση 
«Bonus» είναι μικρότερη από 1,10 €. Σε αυτή την περίπτωση, η δεξαμενή που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των αποδόσεων του «Quarté Plus» προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών 1,10 € 
στοιχημάτων «Bonus» από τη συνολική δεξαμενή. Εάν, μετά τα ανωτέρω, η απόδοση του «Quarté Plus dans 
l’ordre exact» ή του «Quarté Plus dans l’ordre inexact» είναι μικρότερη από 1,10 €, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Άρθρου 19. 
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β) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 86.7 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παραγράφου α) 
ανωτέρω. 

 
Άρθρο 86.6 - Ελάχιστη αναλογία αποδόσεων «Quarté Plus» 
 

α) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στην 
παράγραφο η) του Άρθρου 86.3§I ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων τεσσάρων ίππων, η καθαρή 
απόδοση που αποδίδεται στο στοίχημα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον 
οκταπλάσια της καθαρής απόδοσης που αποδίδεται σε στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact». 
 

Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των αποδόσεων του 
Άρθρου 86.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, το σύνολο της δεξαμενής του «Quarté Plus» μοιράζεται ισομερώς 
μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων 
στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 8 και τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το 
συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η καθαρή απόδοση «de base» για τα στοιχήματα περιορισμού 
«dans l’ordre inexact» των τεσσάρων ίππων. 
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι οκταπλάσια της 
καθαρής απόδοσης «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των ίδιων 
τεσσάρων ίππων.  
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους β) και ε) του 
Άρθρου 86.3§I ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων τεσσάρων ίππων, η καθαρή απόδοση που δίνεται στα 
στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια της καθαρής απόδοσης 
που δίνεται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».  

 
Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των αποδόσεων του 

Άρθρου 86.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, το σύνολο της δεξαμενής του «Quarté Plus» μοιράζεται ισομερώς 
μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων 
στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 2 και τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το 
συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση «de base» για τα στοιχήματα 
περιορισμού «dans l’ordre inexact» των τεσσάρων ίππων. 
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που δίνεται στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» ισούται με το 
διπλάσιο της καθαρής απόδοσης «de base» που δίνεται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» 
των ίδιων τεσσάρων ίππων. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο γ) του Άρθρου 
86.3§I ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων τεσσάρων ίππων, η καθαρή απόδοση που δίνεται στα 
στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσια της καθαρής απόδοσης 
που δίνεται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».   
 

Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των αποδόσεων του 
Άρθρου 86.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quarté Plus» μοιράζεται ισομερώς μεταξύ 
όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans 
l’ordre exact» με το συντελεστή 3 και τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το 
συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση «de base» για τα στοιχήματα 
περιορισμού «dans l’ordre inexact» των τεσσάρων ίππων. 

 
Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» ισούται 

με το τριπλάσιο της καθαρής απόδοσης «de base» για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των 
ίδιων τεσσάρων ίππων. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους δ), στ) και ζ) 
του Άρθρου 86.3§I ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των τεσσάρων ίππων, η καθαρή απόδοση που δίνεται στα 
στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραπλάσια της καθαρής 
απόδοσης που δίνεται στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».  
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Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των αποδόσεων του 

Άρθρου 86.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, το σύνολο της δεξαμενής του «Quarté Plus» μοιράζεται ισομερώς 
μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων 
στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 4 και τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το 
συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση «de base» για τα στοιχήματα 
περιορισμού «dans l’ordre inexact» των τεσσάρων ίππων. 
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που δίνεται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 
τετραπλάσια της καθαρής απόδοσης «de base» που δίνεται στα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre 
inexact» των ίδιων τεσσάρων ίππων. 
 
Άρθρο 86.7 – Ελάχιστες αναλογίες αποδόσεων «Bonus» 
 

Η καθαρή απόδοση «Bonus» ή οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus», σε περίπτωση που 
είναι περισσότερες της μίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα τέταρτο της καθαρής απόδοσης που δίνεται 
στο συνδυασμό «Quarté Plus dans l’ordre inexact» ή το ένα τέταρτο οποιασδήποτε εκ των καθαρών 
αποδόσεων που δίνονται στους συνδυασμούς «Quarté Plus dans l’ordre inexact», σε περίπτωση που είναι 
περισσότερες της μίας.  

 
Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού του Άρθρου 86.5 

παράγραφος ΙΙ§1 ανωτέρω, οι αποδόσεις υπολογίζονται ως εξής: 
 
Η δεξαμενή του «Bonus» προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του «Quarté Plus dans 

l’ordre inexact», ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή δεξαμενή.  
 

Ο αριθμός των στοιχημάτων στο συνδυασμό «Quarté Plus dans l’ordre inexact» που έχει 
συγκεντρώσει τα περισσότερα στοιχήματα πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα. Ο αριθμός που προκύπτει 
πολλαπλασιάζεται έπειτα με τον αριθμό των διαφορετικών πληρωτέων συνδυασμών του «Quarté Plus». Ο 
αριθμός των στοιχημάτων στο συνδυασμό -ή στους συνδυασμούς, εάν είναι περισσότεροι του ενός- «Bonus» 
προστίθεται στη συνέχεια σε αυτό τον αριθμό.  
 

Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 
ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus». Η καθαρή απόδοση που δίνεται στο συνδυασμό 
«Quarté Plus dans l’ordre inexact» που έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο αριθμό στοιχημάτων ισούται με το 
τετραπλάσιο της καθαρής απόδοσης «Bonus».  

 
Η δεξαμενή που διατίθεται σε καθέναν από τους άλλους συνδυασμούς «Quarté Plus dans l’ordre 

inexact», βάσει της οποίας υπολογίζονται όλες οι άλλες αποδόσεις «Quarté Plus», προκύπτει από τον αριθμό 
των στοιχημάτων που έχουν παιχτεί σε αυτό το συνδυασμό «Quarté Plus dans l’ordre inexact», 
πολλαπλασιαζόμενου με το τετραπλάσιο της καθαρής απόδοσης «Bonus». 
 
Άρθρο 86.8 – Στοιχήματα σύνθετου τύπου 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα «Quarté Plus» τους είτε σε μορφή απλών 
συνδυασμών, συνδυάζοντας τέσσερις από τους ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή 
σύνθετων τύπων που ονομάζονται «combinées» («συνδυασμού») ή «champ» («κάλυψης»). 
 

Οι σύνθετοι τύποι «combinées» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν 
μεταξύ τους, με τέσσερα στα τέσσερα, έναν αριθμό ίππων που επιλέγει ο φίλιππος. 
 

α) Ο φίλιππος δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς 
τεσσάρων ίππων μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης. 
 

Έτσι, εάν επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος, ονόματι «simplifiée» («απλοποιημένος»), 
περιλαμβάνει: 
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  K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) στοιχήματα «Quarté plus». 
                      24 
 

β) Σε περίπτωση που επιθυμεί να επιλέξει και τις 24 πιθανές σειρές άφιξης των τεσσάρων 
ίππων του συνδυασμού του, τότε ο σύνθετος τύπος ονομάζεται «dans tous les ordres» («σε όλες τις πιθανές 
σειρές») με 24 στοιχήματα περιορισμού και, για επιλογή Κ ίππων, είναι: 
 
  K x (K - 1) x (K- 2) x (K - 3) στοιχήματα «Quarté plus». 
 

γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de trois chevaux» («πλήρους κάλυψης τριών ίππων») 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν τρεις ίππους που έχουν επιλεχθεί από το 
φίλιππο με όλους τους άλλους επίσημα συμμετέχοντες ίππους της ιπποδρομίας. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα συμμετεχόντων ίππων, το «champ total de trois 
chevaux de base» περιλαμβάνει: 
 

24 x (N - 3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» του με 24 στοιχήματα 
περιορισμού και (N - 3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «simplifiée». 
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ ίππων 
στην επιλογή του. 
 

δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de trois chevaux» («μερικής κάλυψης τριών ίππων») 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους με μια επιλογή 
άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων της ιπποδρομίας. 
 

Εάν αυτή η επιλογή αφορά Ρ ίππους, το «champ partiel de trois chevaux» περιλαμβάνει:  
 

24 P στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα 
περιορισμού και P στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «simplifiée».  
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ ίππων 
στην επιλογή του. 
 

ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» («πλήρους κάλυψης δύο ίππων») 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν επιλεχθεί από το 
φίλιππο με όλους τους επίσημα συμμετέχοντες ίππους της ιπποδρομίας, με δύο στα δύο. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα συμμετεχόντων ίππων, το «champ total de deux 
chevaux de base» («πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει: 

 
12 x (N - 2) x (N - 3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 24 

στοιχήματα περιορισμού και (N - 2) x (N- 3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «simplifiée».  
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων 
που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων. 
 

στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» («μερικής κάλυψης δύο ίππων») 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους με μια επιλογή άλλων 
επίσημα συμμετεχόντων ίππων της ιπποδρομίας, με δύο στα δύο. 
 

Εάν αυτή η επιλογή αφορά Ρ ίππους, το «champ partiel de deux chevaux» περιλαμβάνει:  
 
12 x P x (P - 1) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα 

περιορισμού και P x (P - 1) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «simplifiée».  
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Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης των δύο 
στάνταρ ίππων που έχει επιλέξει στο σύνθετο τύπο, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων 
που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των 
δύο μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού. 
 

ζ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total d’un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει επιλεχθεί από το 
φίλιππο με όλους τους άλλους επίσημα συμμετέχοντες ίππους της ιπποδρομίας, με τρία στα τρία. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total d’un cheval de base» 
(«πλήρους κάλυψης ενός στάνταρ ίππου») περιλαμβάνει:  

 
4 x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 24 

στοιχήματα περιορισμού και (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «simplifiée». 
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου που 
έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων. 
 

η) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d’un cheval» («μερικής κάλυψης ενός ίππου») 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν ένα στάνταρ ίππο με μια επιλογή άλλων 
επίσημα συμμετεχόντων ίππων της ιπποδρομίας, με τρία στα τρία. 
 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel d’un cheval» περιλαμβάνει:  
 
4 x P x (P - 1) x (P - 2) ) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 24 

στοιχήματα περιορισμού και P x (P - 1) x (P - 2) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «simplifiée».  
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης του στάνταρ 
ίππου που έχει ορίσει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε 
κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων υπάρχουν έξι στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις έξι 
πιθανές σειρές άφιξης. 
 

θ) Η αξία των σύνθετων τύπων «champ total» ενός, δύο ή τριών στάνταρ ίππων καθορίζεται 
μόλις γνωστοποιηθεί ο αριθμός των ίππων που έχουν δηλωθεί ως συμμετέχοντες. Οι αξίες αυτές δεν δύνανται 
να αλλάξουν στη συνέχεια, ακόμα και αν κάποιοι ίπποι αποσυρθούν πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας.  
 

θ bis) Ωστόσο, όταν τα στοιχήματα κατατίθενται σε σημείο στοιχηματισμού που συνδέεται με το 
κεντρικό σύστημα της PMU σε πραγματικό χρόνο, οι αξίες των σύνθετων τύπων «champ total» ενός, δύο ή 
τριών στάνταρ ίππων καθορίζονται για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον αριθμό των ίππων που έχουν 
δηλωθεί ως συμμετέχοντες στο επίσημο πρόγραμμα του ιπποδρόμου ή στον επίσημο κατάλογο της PMU, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου αυτό εφαρμόζεται, τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες τη στιγμή 
κατάθεσης του στοιχήματος.  
 

ι) Στα στοιχήματα σύνθετου τύπου που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους μη 
συμμετέχοντες ίππους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 86.4 σχετικά με τους μη συμμετέχοντες ίππους. 
 
Άρθρο 86.9 Ειδικές περιπτώσεις 
 

α) Όταν σε μια ιπποδρομία όπου προσφέρεται στοίχημα «Quarté Plus» δεν έχουν κατατεθεί 
στοιχήματα στο στοίχημα περιορισμού των τεσσάρων πρώτων ίππων «dans l’ordre exact» ή, σε περίπτωση 
ταυτόχρονης άφιξης, στο στοίχημα περιορισμού «dans l’ordre exact» ενός εκ των συνδυασμών των τεσσάρων 
ίππων που πλασαρίστηκαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που αφορά αυτό το 
στοίχημα περιορισμού χρησιμεύει για τον καθορισμό της απόδοσης των στοιχημάτων περιορισμού των ίδιων 
ίππων «dans l’ordre inexact». 
 

Εάν δεν έχει κατατεθεί στοίχημα στα στοιχήματα περιορισμού των τεσσάρων πρώτων ίππων «dans 
l’ordre exact» ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, στα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» ενός 
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εκ των συνδυασμών των ίππων που πλασαρίστηκαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών που αφορά αυτά τα στοιχήματα περιορισμού χρησιμεύει για τον καθορισμό της απόδοσης του 
στοιχήματος περιορισμού των ίδιων ίππων «dans l’ordre exact». 
 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα «dans l’ordre exact» ή «dans 
l’ordre inexact» σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που 
αφορά αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των πληρωτέων συνδυασμών. 
 

Εάν, τέλος, δεν υπάρχει κανένα στοίχημα σε κανέναν από τους συνδυασμούς που δικαιούνται 
απόδοση ποσών «Quarté Plus» «dans l’ordre exact» ή «dans l’ordre inexact», η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων «Bonus». 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους 
πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus», η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που αφορά αυτό το συνδυασμό 
μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των άλλων πληρωτέων συνδυασμών «Bonus». 
 

γ) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus», το 
σύνολο της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών του «Quarté Plus» χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
αποδόσεων «Quarté Plus». 
 

δ) Εάν δεν υπάρχει κανένα στοίχημα σε κανέναν από τους συνδυασμούς που δικαιούνται 
απόδοση «Quarté Plus», είτε «dans l’ordre exact» είτε «dans l’ordre inexact», ή «Bonus», η συνολική δεξαμενή 
του «Quarté Plus» χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των αποδόσεων «Bonus» για τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτος, δεύτερος και τέταρτος ή, ελλείψει αυτών, τους ίππους 
που τερμάτισαν πρώτος, τρίτος και τέταρτος ή, τέλος, τους ίππους που τερμάτισαν δεύτερος, τρίτος και 
τέταρτος. Ελλείψει στοιχημάτων σε αυτούς τους τελευταίους συνδυασμούς, η συνολική δεξαμενή του 
«Quarté Plus» μοιράζεται σε όλους τους φιλίππους που έχουν επιλέξει συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση ή, ελλείψει αυτών, στην πρώτη και την τρίτη ή, 
ελλείψει αυτών, στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Εάν σε κανένας από αυτούς τους συνδυασμούς δεν έχουν 
κατατεθεί στοιχήματα, όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» επιστρέφονται. 
 

ε) Όταν μόνο τρεις ίπποι πλασάρονται στον τερματισμό μιας ιπποδρομίας, το σύνολο της 
δεξαμενής «Quarté Plus» μοιράζεται μεταξύ όλων των φιλίππων που έχουν επιλέξει έναν από τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης. 
 
 Εάν για κανέναν από αυτούς τους συνδυασμούς δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα, όλα τα στοιχήματα 
«Quarté Plus» επιστρέφονται. 
 

Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή όλων 
των στοιχημάτων «Quarté Plus». 
 
Άρθρο 86.10  
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
 

PARI QUINTÉ PLUS 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ «QUINTÉ PLUS» 

 
 
Άρθρο 95.1 
 

1) Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορεί να 
οργανωθούν στοιχήματα «Quinté Plus». 
 

Το στοίχημα «Quinté Plus» παίζεται επιλέγοντας πέντε ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας τη 
σειρά τερματισμού τους. 

 
Το στοίχημα «Quinté Plus» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία 

θα γνωστοποιείται στους φιλίππους. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο «Quinté 
Plus» ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με άλλες εμπορικές 
ονομασίες. 
 

Ένα στοίχημα «Quinté Plus» είναι πληρωτέο εάν τουλάχιστον τρεις από τους πέντε επιλεγέντες 
ίππους καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις στην ιπποδρομία, με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο γ) 2. κατωτέρω.  

 
α) Σε περίπτωση που και οι πέντε επιλεγέντες ίπποι πλασαριστούν στις πέντε πρώτες θέσεις και 

εάν ο φίλιππος έχει επιλέξει σωστά τη σειρά τερματισμού αυτών, τότε δικαιούται απόδοση «Quinté Plus dans 
l’ordre exact» («Quinté Plus σε σωστή σειρά»).  
 

β) Σε περίπτωση που η σειρά τερματισμού των πέντε ίππων είναι διαφορετική από την 
επιλεγείσα, τότε ο φίλιππος δικαιούται απόδοση «Quinté Plus dans l’ordre inexact» («Quinté Plus σε 
λανθασμένη σειρά») ή «de base» («βασική»). 
 

γ) Επιπλέον, όλοι οι συνδυασμοί πέντε ίππων, στους οποίους οι τέσσερις ίπποι πλασαρίστηκαν 
από την πρώτη έως την πέμπτη θέση, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού που επέλεξε ο φίλιππος, και ο 
ένας ίππος πλασαρίστηκε σε θέση μετά την πέμπτη, δικαιούνται τις κάτωθι αποδόσεις, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 95.9.: 
 

1. «Bonus 4», εάν αυτοί οι τέσσερις ίπποι έχουν πλασαριστεί στις τέσσερις πρώτες θέσεις. 
2. «Bonus 4sur5», εάν κάποιος από τους τέσσερις ίππους πλασαριστεί στην πέμπτη θέση. 

 
δ) Ομοίως, όλοι οι συνδυασμοί πέντε ίππων, με τρεις ίππους στις τρεις πρώτες θέσεις, 

ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού που επέλεξε ο φίλιππος, καθώς και δύο ίππους που πλασαρίστηκαν σε 
θέση μετά την πέμπτη, δικαιούνται την απόδοση «Bonus 3», με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο Άρθρο 95.9.  
 

Κάθε ίππος που συμμετέχει στην ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται ο 
υπολογισμός των πληρωτέων συνδυασμών. 
 
 2) Ένας αριθμός «N° Plus» από το 0001 έως το 3000 αποδίδεται αυτόματα από το κεντρικό 
ηλεκτρονικό σύστημα της PMU, κατά την καταχώρηση του στοιχήματος του φιλίππου, σε κάθε συνδυασμό 
απλού συνδυασμού ή σύνθετου τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 95.8. 
 
 
I.  Στοίχημα «Quinté Plus» με «Tirelire» («Τζακπότ»)  
 
 Έπειτα από την επιβεβαιωμένη έναρξη της ιπποδρομίας που προσφέρει στοίχημα «Quinté Plus», το 
κεντρικό σύστημα της PMU επιλέγει τυχαία έναν αριθμό από το 0001 έως και το 3000, το «N° Plus Gagnant». 
 



 63 

 Όταν ένας συνδυασμός «Quinté Plus» που δικαιούται απόδοση «dans l’ordre exact», όπως αυτή 
περιγράφεται στο Άρθρο 95.1.α), περιλαμβάνει τον αριθμό «N° Plus Gagnant», δικαιούται επίσης απόδοση 
«Tirelire», σύμφωνα με το κατωτέρω άρθρο 95.9.4.1). 
 
II. α) Όταν ένα στοίχημα «Quinté Plus» περιλαμβάνει το συνδυασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 
95.1.1 β), καθώς και τον αριθμό «N° Plus Gagnant», δικαιούται δέκα φορές την απόδοση «dans l’ordre exact» 
ή «de base». 
 

β) Όταν ένα στοίχημα «Quinté Plus» περιλαμβάνει το συνδυασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 
95.1.1 γ) 1., καθώς και τον αριθμό «N° Plus Gagnant», δικαιούται δέκα φορές την απόδοση «Bonus 4».  

 
γ) Όταν ένα στοίχημα «Quinté Plus» περιλαμβάνει το συνδυασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 

95.1.1 γ) 2., καθώς και τον αριθμό «N° Plus Gagnant», δικαιούται δέκα φορές την απόδοση «Bonus 4sur5».  
 

δ) Όταν ένα στοίχημα «Quinté Plus» περιλαμβάνει το συνδυασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 
95.1.1 δ), καθώς και τον αριθμό «N° Plus Gagnant», δικαιούται δέκα φορές την απόδοση «Bonus 3».  

 
ε) Κατόπιν εφαρμογής του Άρθρου 95.4 ΙΙ κατωτέρω, εάν ο φίλιππος έχει επιλέξει έναν ή 

περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, με τους όρους απόδοση «Bonus 4», απόδοση «Bonus 4sur5» και 
απόδοση «Bonus 3» των ανωτέρω παραγράφων γ) 1., γ) 2. και δ), θα νοείται το σύνολο των αποδόσεων 
«Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» που προκύπτουν από την εφαρμογή του Άρθρου 95.4 κατωτέρω. 
 
Άρθρο 95.2 
 

Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 15ης Νοεμβρίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 
Σεπτεμβρίου 1985 περί του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου. 
 
Άρθρο 95.3 
 
1. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί απόδοσης «Quinté Plus» είναι οι 
ακόλουθοι: 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση πέντε ή περισσότερων ίππων, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους ίππους που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι, με πέντε στα πέντε. Για κάθε συνδυασμό, δίνεται μια ενιαία απόδοση στις 120 
πιθανές σειρές τερματισμού των πέντε ίππων σε αυτό το συνδυασμό.  
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ίππων στην πρώτη θέση και άφιξης στην 
πέμπτη θέση ενός ή περισσότερων ίππων, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τέσσερις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με οποιονδήποτε εκ των 
ίππων που πλασαρίστηκαν στην πέμπτη θέση.   
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») αφορά 24 στοιχήματα περιορισμού, 
στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί ότι θα πλασαριστούν πρώτοι κατέλαβαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά») αφορά 96 στοιχήματα 
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην πέμπτη θέση τελικά 
τερμάτισε στην πρώτη. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν 
τέταρτοι.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά 12 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι τρεις 
ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στις τρεις πρώτες θέσεις πλασαρίστηκαν πρώτοι και οι δύο ίπποι 
που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στην τέταρτη και την πέμπτη θέση πλασαρίστηκαν τέταρτοι.  
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Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 108 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 

εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην τέταρτη ή την πέμπτη θέση τελικά τερμάτισε στην πρώτη. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη 
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν 
τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τον ίππο που 
πλασαρίστηκε τέταρτος και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά έξι στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι ίπποι 
που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις πλασαρίστηκαν πρώτοι και ο ίππος που είχε 
επιλεγεί να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση πλασαρίστηκε τέταρτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 114 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι 
ίπποι που είχαν επιλεγεί για την τέταρτη ή την πέμπτη θέση τερμάτισαν πρώτοι ή στα οποία ο ίππος που 
πλασαρίστηκε τέταρτος είχε επιλεγεί για την πέμπτη θέση. 
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και τριών ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά 12 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι δύο 
ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στις δύο πρώτες θέσεις πλασαρίστηκαν πρώτοι και οι τρεις ίπποι 
που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στην τρίτη, τέταρτη και την πέμπτη θέση πλασαρίστηκαν τρίτοι. 

 
Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 108 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 

εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην τρίτη, την τέταρτη ή την πέμπτη θέση τελικά τερμάτισε 
στην πρώτη.  
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, δύο ίππων στην τρίτη θέση 
και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους δύο ίππους που 
πλασαρίστηκαν τρίτοι και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά τέσσερα στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι 
ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στις δύο πρώτες θέσεις πλασαρίστηκαν πρώτοι και οι ίπποι που 
είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στην τρίτη και τέταρτη θέση πλασαρίστηκαν τρίτοι. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 116 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 
από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την τρίτη, την τέταρτη ή την πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος ή στα 
οποία ένας από τους ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι είχαν επιλεγεί για την πρώτη, τη δεύτερη ή την πέμπτη 
θέση. 
 

ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση 
και δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τον ίππο που 
πλασαρίστηκε τρίτος και τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά τέσσερα στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι 
ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στις δύο πρώτες θέσεις πλασαρίστηκαν πρώτοι και οι δύο ίπποι 
που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στην τέταρτη και την πέμπτη θέση πλασαρίστηκαν τέταρτοι. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 116 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 
από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την τρίτη, την τέταρτη ή την πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος ή στα 
οποία ένας από τους ίππους που πλασαρίστηκαν τέταρτοι είχαν επιλεγεί για την πρώτη, τη δεύτερη ή την 
τρίτη θέση. 
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η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση, 
ενός ίππου στην τέταρτη θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις 
του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν 
πρώτοι με τους ίππους που πλασαρίστηκαν στην τρίτη και τέταρτη θέση και οποιονδήποτε εκ των ίππων που 
τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά δύο στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι δύο 
ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στις δύο πρώτες θέσεις πλασαρίστηκαν πρώτοι, ο ίππος που είχε 
επιλεγεί να πλασαριστεί στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε τρίτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην 
τέταρτη θέση πλασαρίστηκε τέταρτος και ο ίππος που είχε επιλεγεί να πλασαριστεί στην πέμπτη θέση 
πλασαρίστηκε πέμπτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 118 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 
από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την τρίτη, την τέταρτη ή την πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος ή στα 
οποία ένας από τους άλλους τρεις ίππους είχαν επιλεγεί για θέση άλλη από εκείνη στην οποία τερμάτισαν. 
 

θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
πλασαρίστηκε πρώτος με τους τέσσερις ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά 24 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
επιλεγείς για την πρώτη θέση ίππος τερμάτισε πρώτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 96 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
ίππος που τερμάτισε πρώτος δεν είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση. 
 

ι) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη 
θέση και οποιονδήποτε εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν στην πέμπτη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά έξι στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο ίππος 
που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος και οποιοσδήποτε από τους ίππους που 
τερμάτισαν πέμπτοι είχε επιλεγεί να τερματίσει πέμπτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 114 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
ίππος που τερμάτισε πρώτος ή οποιοσδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι είχαν επιλεγεί για 
θέση άλλη από εκείνη στην οποία τερμάτισαν.   
 

ια) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη 
θέση και δύο από τους ίππους που πλασαρίστηκαν τέταρτοι.   
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά τέσσερα στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι 
δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στη δεύτερη και την τρίτη θέση πλασαρίστηκαν δεύτεροι και οι 
δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί να πλασαριστούν στην τέταρτη και την πέμπτη θέση πλασαρίστηκαν τέταρτοι. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 116 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 
από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη ή την πέμπτη θέση τερμάτισε 
πρώτος ή στα οποία ένας από τους ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι είχε επιλεγεί για την πρώτη, την 
τέταρτη ή την πέμπτη θέση. 
 

ιβ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη 
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν 
τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τους δύο ίππους που 
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πλασαρίστηκαν δεύτεροι, τον ίππο που πλασαρίστηκε τέταρτος και οποιονδήποτε εκ των ίππων που 
τερμάτισαν στην πέμπτη θέση. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά δύο στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο ίππος 
που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει τέταρτος 
τερμάτισε τέταρτος και οποιοσδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι είχε επιλεγεί να τερματίσει 
πέμπτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 118 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
ίππος που τερμάτισε πρώτος, ο ίππος που τερμάτισε τέταρτος ή ο ίππος που τερμάτισε πέμπτος είχε επιλεγεί 
για θέση άλλη από εκείνη στην οποία τερμάτισε. 
 

ιγ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
πλασαρίστηκε πρώτος και τον ίππο που πλασαρίστηκε δεύτερος με τρεις από τους ίππους που πλασαρίστηκαν 
στην τρίτη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά έξι στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο ίππος 
που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος και ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει 
δεύτερος τερμάτισε δεύτερος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 114 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
ίππος που τερμάτισε πρώτος ή ο ίππος που τερμάτισε δεύτερος είχε επιλεγεί για θέση άλλη από εκείνη στην 
οποία τερμάτισε. 
 

ιδ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην τρίτη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τον ίππο που πλασαρίστηκε δεύτερος, τους δύο 
ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά δύο στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο ίππος 
που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει δεύτερος 
τερμάτισε δεύτερος και ο ίππος που τερμάτισε πέμπτος είχε επιλεγεί να τερματίσει πέμπτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 118 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
ίππος που τερμάτισε πρώτος, δεύτερος ή πέμπτος είχε επιλεγεί για θέση άλλη από εκείνη στην οποία 
τερμάτισε. 
 

ιε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με οποιονδήποτε εκ 
των ίππων που τερμάτισαν τέταρτοι.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» αφορά δύο στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο ίππος 
που είχε επιλεγεί να τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει δεύτερος 
τερμάτισε δεύτερος και ο ίππος που τερμάτισε τρίτος είχε επιλεγεί να τερματίσει τρίτος. 
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 118 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ο 
ίππος που τερμάτισε πρώτος, δεύτερος ή τρίτος είχε επιλεγεί για θέση άλλη από εκείνη στην οποία τερμάτισε.   
 

ιστ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις του «Quinté Plus» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και τον ίππο που 
τερμάτισε τέταρτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν πέμπτοι.  
 

Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre exact» σημαίνει την επιλογή των τεσσάρων πρώτων ίππων στη 
σωστή σειρά. 
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Για κάθε συνδυασμό, το «dans l’ordre inexact» αφορά 119 στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας 

από τους πέντε ίππους είχε επιλεγεί για θέση άλλη από εκείνη στην οποία τερμάτισε.   
 
2. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί απόδοσης «Bonus 4» είναι οι ακόλουθοι, 
με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 95.9. 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους ίππους που 
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με τέσσερα στα τέσσερα, και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την 
πέμπτη. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην 
τέταρτη θέση και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι και έναν ίππο 
που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση 
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, τον ίππο που 
τερμάτισε τρίτος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση 
μετά την πέμπτη. 
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τρεις εκ των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση, τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, έναν εκ 
των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο, και έναν 
ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν 
τέταρτοι και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 

 
θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι 

πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος 
και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 
3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί απόδοσης «Bonus 4sur5» είναι οι 
ακόλουθοι, με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 95.9. 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή 
περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς 
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που περιλαμβάνουν τρεις από τους ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι και τους δύο ίππους που τερμάτισαν 
πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με έναν από 
τους ίππους που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους δύο από τους τρεις ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση με δύο από τους ίππους 
που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και με έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο από τους τρεις ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση με τρεις από 
τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση, ενός μόνο ίππου στην 
τέταρτη και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν 
τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με δύο από τους ίππους 
που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που 
τερμάτισαν στην πρώτη θέση με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και με έναν από τους ίππους 
που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο από τους ίππους που 
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με τον ίππο που τερμάτισε στην τέταρτη θέση και με δύο από τους ίππους που 
τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, 
με τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος, με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και με έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.  
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και τριών ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση και τέσσερις από του ίππους που 
τερμάτισαν τρίτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην 
πρώτη θέση, με τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση και με έναν ίππο που τερμάτισε σε 
θέση μετά την πέμπτη.  
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, δύο ίππων στην τρίτη θέση 
και ενός ή περισσότερων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με έναν από τους ίππους που 
τερμάτισαν στην τρίτη θέση και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση με έναν από τους δύο ίππους που 
τερμάτισαν τρίτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν έναν από τους δύο ίππους που 
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση και δύο από τους ίππους 
που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν έναν από τους δύο ίππους που τερμάτισαν 
πρώτοι, τους δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από 
τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.  
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση 
και δύο ή περισσότερων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι και τρεις από τους ίππους που 
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν 
στην πρώτη θέση με δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
στην πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε στην τρίτη θέση και τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι 
ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο που 
τερμάτισε τρίτος, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε 
θέση μετά την πέμπτη.   
 

ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση, 
ενός ίππου στην τέταρτη και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 
4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο 
που τερμάτισε τρίτος και τους δύο από τους ίππους που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή τους συνδυασμούς 
που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν από τους 
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ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν ίππο από αυτούς που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος 
και τους δύο ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που 
τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο που τερμάτισε στην τέταρτη θέση, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που 
τερμάτισε τέταρτος και δύο ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν έναν 
από τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε 
τέταρτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση 
μετά την πέμπτη. 
 

η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν πέντε από τους 
ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση ή τέσσερις εκ των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν ίππο 
που τερμάτισε σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων 
στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τους τρεις ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή 
τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση, δύο από τους ίππους που 
τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν 
δεύτεροι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση 
μετά την πέμπτη.  
 

ι) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και δύο ή περισσότερων 
στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, δύο από τους 
ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την 
πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση, έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι ή τους συνδυασμούς 
που περιλαμβάνουν δύο από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και τρεις από τους ίππους που 
τερμάτισαν τέταρτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, 
δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την 
πέμπτη.  
 

ια) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη 
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν 
τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν 
δεύτεροι και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν ίππο από αυτούς που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
δεύτεροι, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στη 
δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε στην τέταρτη θέση, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και 
έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος και δύο από τους ίππους που 
τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, τον 
ίππο που τερμάτισε τέταρτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που 
τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.  
 

ιβ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε πρώτος και τέσσερις από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση ή τους συνδυασμούς που 
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περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν από 
τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε δεύτερος και τέσσερις από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν από 
τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.  
 

ιγ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη τρίτη θέση και ενός ή περισσότερων ίππων 
στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και δύο από τους ίππους που 
τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τους 
δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν ίππο από αυτούς 
που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
δεύτερος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, 
έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την 
πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε 
δεύτερος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και δύο ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, έναν 
από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους 
ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.  
 

ιδ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη 
θέση ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε 
δεύτερος, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν ίππο από αυτούς που τερμάτισαν σε θέση 
μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που 
τερμάτισε τρίτος και τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, δύο από τους ίππους που 
τερμάτισαν τέταρτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς 
που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και τρεις από τους 
ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, 
τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν από τους ίππους που 
τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη. 

 
ιε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι 

πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 4sur5» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και δύο από τους ίππους 
που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, 
τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 
πέμπτοι και έναν ίππο από αυτούς που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε 
τέταρτος και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο 
που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε στην τέταρτη θέση, έναν 
από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη 
ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον 
ίππο που τερμάτισε τέταρτος και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους συνδυασμούς που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε 
τέταρτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν σε θέση 
μετά την πέμπτη ή τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που 
τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι ή τους 
συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο 
που τερμάτισε τέταρτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι και έναν από τους ίππους που 
τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.  
 
4) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί απόδοσης «Bonus 3» είναι οι ακόλουθοι, 
με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 95.9. 
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α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, οι 

πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 3» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τρεις ίππους που 
τερμάτισαν στην πρώτη θέση και δύο ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 3» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν 
τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, έναν ίππο που τερμάτισε στην τρίτη θέση και δύο ίππους 
που τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη.   

 
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 

πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 3» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι και δύο ίππους που τερμάτισαν σε θέση μετά την 
πέμπτη. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 3» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι και δύο ίππους που 
τερμάτισαν σε θέση μετά την πέμπτη. 
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 3» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και δύο ίππους που τερμάτισαν σε 
θέση μετά την πέμπτη. 
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι 
πληρωτέες αποδόσεις «Bonus 3» αφορούν τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και δύο ίππους που τερμάτισαν σε 
θέση μετά την πέμπτη.  
 
Άρθρο 95.4 Μη συμμετέχοντες ίπποι 
 

Ι. α) Για συνδυασμούς «Quinté Plus» στους οποίους οι τρεις ίπποι ήταν μη συμμετέχοντες γίνεται 
επιστροφή χρημάτων. 
 

β) Στην περίπτωση συνδυασμών «Quinté Plus» με δύο μη συμμετέχοντες ίππους εκ των πέντε 
επιλεγέντων, το «Bonus 3» θα δίνεται τετραπλό, εάν οι τρεις συμμετέχοντες ίπποι της επιλογής πλασαριστούν 
στις τρεις πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης.  
 

γ) Στην περίπτωση συνδυασμών «Quinté Plus» με ένα μη συμμετέχοντα ίππο εκ των πέντε 
επιλεγέντων, το «Bonus 4» θα δίνεται τετραπλό, εάν οι τέσσερις συμμετέχοντες ίπποι της επιλογής 
πλασαριστούν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης. 
 

δ) Στην περίπτωση άλλων συνδυασμών «Quinté Plus» από εκείνους που αναφέρονται στο 
εδάφιο γ) ανωτέρω, το «Bonus 4sur5» θα δίνεται τετραπλό, εάν οι τέσσερις συμμετέχοντες ίπποι 
πλασαριστούν στις πέντε πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης.  
 

ε) Στην περίπτωση συνδυασμών «Quinté Plus» με ένα μη συμμετέχοντα ίππο εκ των πέντε 
επιλεγέντων, το «Bonus 3» θα δίνεται διπλό, εάν οι τρεις συμμετέχοντες ίπποι πλασαριστούν στις τρεις 
πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης, και εάν ο τέταρτος ίππος πλασαριστεί σε θέση μετά την πέμπτη.  
 

στ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στις παραγράφους β), γ) και δ) ανωτέρω δεν ισχύουν 
για τα στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ total» (πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» («μερικής 
κάλυψης») στα οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση 
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων σύνθετων τύπων. 
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II. Στο στοίχημα «Quinté Plus», οι φίλιπποι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό 
ίππο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ, του παρόντος Κανονισμού. 
 

Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ή εάν ο εφεδρικός ίππος που έχει ορίσει δεν 
συμμετάσχει και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει έναν 
ακόμα ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο Ι. ανωτέρω. 
 
 Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και εάν, αφού 
αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει ένα μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως έναν ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου Ι. ανωτέρω.  
 
Άρθρο 95.5 Υπολογισμός αποδόσεων 
 

Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων επί των 
στοιχηματισθέντων ποσών και των στοιχημάτων που έχουν επιστραφεί.  
 

Ένα ποσοστό έως 3% της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών μπορεί να φυλαχθεί για τη δημιουργία 
ενός «Fonds Tirelire» («Ταμείο Τζακπότ») σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 95.9.4 κατωτέρω. Το ισχύον 
ποσοστό θα γνωστοποιείται στους φιλίππους το αργότερο κατά την έναρξη κατάθεσης στοιχημάτων του 
«Quinté Plus» και με τα μέσα που ορίζονται σε κάθε ιππόδρομο ή σημείο στοιχηματισμού της PMU. 

 
Το 33,75% του υπολοίπου αυτής της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών, που αποτελεί τη δεξαμενή 

διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus», χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων «Quinté Plus»: το 
15% της δεξαμενής αυτής, που αποτελεί τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4», χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό των αποδόσεων «Bonus 4», το 25% του υπολοίπου αυτής της δεξαμενής διανεμόμενων 
ποσών, που αποτελεί τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4sur5», χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
των αποδόσεων «Bonus 4sur5», το 26,25% του υπολοίπου αυτής της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών, που 
αποτελεί τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 3», χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων 
«Bonus 3».  
 

Ο υπολογισμός των ακαθάριστων αποδόσεων γίνεται ως εξής: 
  
 I. Αποδόσεις «Quinté Plus» 
 
 1). Όταν πέντε ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση, τα συνολικά ποσά 
που έχουν στοιχηματιστεί σε διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρούνται από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών του «Quinté Plus». Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη 
όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων που έχουν τερματίσει ταυτόχρονα.  
 

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε 
κάθε πληρωτέο συνδυασμό, εκ των οποίων ο καθένας περιλαμβάνει τα 120 στοιχήματα περιορισμού των 
πέντε ίππων του συνδυασμού. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με 
τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε πληρωτέο συνδυασμό του 
«Quinté Plus». 
 
 2) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις τερματισμού, τα ποσά που στοιχηματίσθηκαν στους διάφορους 
πληρωτέους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, εκείνων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου α) του Άρθρου 95.1.2) II ανωτέρω, αφαιρούνται από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus». Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη 
όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. 
 
 Τα 1500/3375ά της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών διατίθενται στα στοιχήματα περιορισμού «dans 
l'ordre exact» («σε σωστή σειρά») και τα υπόλοιπα 1875/3375ά διατίθενται στα στοιχήματα περιορισμού 
«dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά»). 
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Έπειτα, κάθε ένα από αυτά τα μέρη μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων που 
παίζονται στα αντίστοιχα στοιχήματα περιορισμού, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζονται, των 
διατάξεων της παραγράφου α) του Άρθρου 95.1 2) II. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω 
υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 95.6, 95.7 και 95.7.1 παρακάτω. 
 
 3. Ελάχιστη απόδοση «dans l’ordre inexact» 
 

α) Το Άρθρο 18 ισχύει όταν, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, η απόδοση του 
«dans l’ordre inexact» είναι μικρότερη του 1,10 €. 

 
Εάν η απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη του 1,10 €, το ποσό των πληρωμών 1,10 € των 

στοιχημάτων «dans l’ordre inexact» αφαιρείται από το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών που 
φυλάσσεται για τη δημιουργία του «Fonds Tirelire» που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 
95.5. Εάν η απόδοση που προκύπτει παραμένει μικρότερη του 1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων του «dans l’ordre exact» αυτού του συνδυασμού 
προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών 1,10 € των στοιχημάτων «dans l’ordre inexact» από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus». Εάν, μετά τα ανωτέρω, η απόδοση του «dans l’ordre exact» του «Quinté 
Plus» είναι μικρότερη του 1,10 €, ισχύει το Άρθρο 19. 
 

β) Οι διατάξεις των κάτωθι Άρθρων 95.6, 95.7 και 95.7.1 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της 
παραγράφου α) ανωτέρω. 
 

 
 II.  Απόδοση «Bonus 4» 
 
 1.  Κανονικός τερματισμός 
 

α) Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας πληρωτέος συνδυασμός για την απόδοση «Bonus 
4», η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4» μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στον 
πληρωτέο συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 
β) του Άρθρου 95.1 2) II και αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο γ) του Άρθρου 95.4 I ανωτέρω.  
 

β) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου α) ανωτέρω, εάν η απόδοση του «Bonus 4» 
είναι μικρότερη από 1,10 €, και ταυτόχρονα μικρότερη ή ίση με τις αποδόσεις του «Bonus 4sur5» και του 
«Bonus 3», ή με μόνο μία από τις δύο, το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι καθαρές 
αποδόσεις του «Bonus 4», του «Bonus 4sur5» και του «Bonus 3» να είναι ίσες. 
 

γ) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 95.7 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παραγράφου β) 
ανωτέρω. 
 
 2. Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών στους 
διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, εκείνων που προκύπτουν 
από τις διατάξεις της παραγράφου β) του Άρθρου 95.1.2) II και της παραγράφου γ) του Άρθρου 95.4.I 
ανωτέρω, αφαιρείται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4». Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που 
προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων.  
 

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε 
κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη 
μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν η ακαθάριστη απόδοση  για κάθε πληρωτέο συνδυασμό. 
 

β) Εάν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου α) ανωτέρω, υπάρχουν μία ή περισσότερες αποδόσεις 
«Bonus 4» μικρότερες από το διπλάσιο της απόδοσης του «Bonus 4sur5», οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών 
του «Bonus 4» και του «Bonus 4sur5» συγκεντρώνονται σε μία κοινή δεξαμενή διανεμόμενων ποσών.  
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Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που συγκέντρωσε τα 
περισσότερα στοιχήματα διπλασιάζεται και ο αριθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των 
διαφορετικών συνδυασμών «Bonus 4». Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων στους 
συνδυασμούς «Bonus 4sur5».  

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ακαθάριστη απόδοση «Bonus 4sur5». 
 
Έτσι, η καθαρή απόδοση του συνδυασμού «Bonus 4» που συγκέντρωσε τα περισσότερα στοιχήματα 

ισούται με το διπλάσιο της απόδοσης του «Bonus 4sur5». 
 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που αναφέρεται στην 

προηγούμενο εδάφιο, πολλαπλασιαζόμενος με το διπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης του «Bonus 4sur5» 
αποτελεί τη δεξαμενή αποδόσεων που διατίθεται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Bonus 4», 
βάσει της οποίας υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Bonus 4».  

 
 3. Ελάχιστη απόδοση «Bonus 4» 
 

α) Εάν, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και του άρθρου 18, η 
απόδοση του «Bonus 4» που προκύπτει είναι μικρότερη του 1,10 €, το ποσό των πληρωμών 1,10 € των 
στοιχημάτων «Bonus 4» αφαιρείται από το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών που φυλάσσεται για 
τη δημιουργία του «Fonds Tirelire» που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 95.5. Εάν η 
απόδοση που προκύπτει παραμένει μικρότερη του 1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων του «Quinté Plus» προκύπτει από την αφαίρεση των 
πληρωμών 1,10 € των στοιχημάτων «Bonus 4» από τη συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus» 
και από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4». Εάν, μετά τα ανωτέρω, η απόδοση του «Quinté Plus 
dans l’ordre exact» ή του «Quinté Plus dans l’ordre inexact» είναι μικρότερη του 1,10 €, ισχύει το Άρθρο 19. 
 

β) Εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου α) ανωτέρω, μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων του Άρθρου 95.5 II 1) β) ανωτέρω, ο όρος δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4» σημαίνει τις 
δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενιαίας απόδοσης «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και 
«Bonus 3», ενώ ο όρος στοιχηματισθέντα ποσά «Bonus 4» σημαίνει το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών 
«Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3». 
 

β) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 95.7 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 
α) ανωτέρω. 
 
III. Απόδοση «Bonus 4sur5» 
 
 1) Κανονικός τερματισμός και τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 
 α) Στις περιπτώσεις κανονικού τερματισμού και τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών «Bonus 4sur5» μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων στον πληρωτέο 
συνδυασμό/στους πληρωτέους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, αυτών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου γ) του Άρθρου 95.1.2) II και αυτών που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου δ) του Άρθρου 95.4 I ανωτέρω. 
 
 Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό. 
 
 β) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου α) ανωτέρω, εάν η απόδοση του «Bonus 
4sur5» είναι μικρότερη από 1,10 €, και ταυτόχρονα μικρότερη ή ίση με την απόδοση του «Bonus 3», ή με μίας 
εκ των αποδόσεων του «Bonus 3», εάν υπάρχουν περισσότερες από μία, το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται 
με τρόπο τέτοιο ώστε οι καθαρές αποδόσεις του «Bonus 3» και του «Bonus 4sur5» που πληρώνονται στους 
φιλίππους να είναι ίσες. 
 

γ) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 95.7 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παραγράφου β) 
ανωτέρω. 
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2) Ελάχιστη απόδοση «Bonus 4sur5» 

 
α) Εάν, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, καθώς και του άρθρου 18, η απόδοση του «Bonus 

4sur5» που προκύπτει είναι μικρότερη του 1,10 €, το ποσό πληρωμών 1,10 € των στοιχημάτων «Bonus 4sur5» 
αφαιρείται από το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών που φυλάσσεται για τη δημιουργία του «Fonds 
Tirelire» που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 95.5. Εάν η απόδοση που προκύπτει 
παραμένει μικρότερη του 1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
των αποδόσεων του «Quinté Plus» προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών 1,10 € των στοιχημάτων 
«Bonus 4sur5» από τη συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus» και από τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών «Bonus 4sur5». 
 

Εάν, μετά τα ανωτέρω, η απόδοση του «Quinté Plus dans l’ordre exact» ή του «Quinté Plus dans 
l’ordre inexact» είναι μικρότερη του 1,10 €, ισχύει το Άρθρο 19. 
 

β) Εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου α) ανωτέρω, μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων του Άρθρου 95.5 IIΙ 1) β) ανωτέρω, ο όρος δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4sur5» σημαίνει 
τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενιαίας απόδοσης «Bonus 4sur5» και «Bonus 3», 
ενώ ο όρος στοιχήματα «Bonus 4sur5» σημαίνει το σύνολο των στοιχημάτων «Bonus 4sur5» και «Bonus 3». 
 

γ) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 95.7 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 
α) και β) ανωτέρω. 
 
IV. Απόδοση «Bonus 3» 
 
 1) Κανονικός τερματισμός 
 

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας πληρωτέος συνδυασμός για το «Bonus 3», η δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών «Bonus 3» μοιράζεται αναλογικά προς τον αριθμό των στοιχημάτων στον πληρωτέο 
συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο δ) του 
Άρθρου 95.1.2) II στις παραγράφους β) και ε) του Άρθρου 95.4 I ανωτέρω. 
 
 2) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη 
 

Στην περίπτωση διαφόρων πληρωτέων συνδυασμών, το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό σε αυτούς 
τους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό ισχύει, αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο δ) 
του ανωτέρω Άρθρου 95.1.2) II και στις παραγράφους β) και δ) του ανωτέρω Άρθρου 95.4, αφαιρείται από τη 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 3». Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα 
μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό 
μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που 
προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την 
ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό. 
 
 3) Ελάχιστη απόδοση «Bonus 3»  
 

α) Το Άρθρο 18 ισχύει όταν, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, η απόδοση του 
«Bonus 3» είναι μικρότερη του 1,10 €. Εάν η απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη του 1,10 €, το ποσό των 
πληρωμών 1,10 € των στοιχημάτων «Bonus 3» αφαιρείται από το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών 
που φυλάσσεται για τη δημιουργία του «Fonds Tirelire» που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο του 
Άρθρου 95.5. Εάν η απόδοση που προκύπτει παραμένει μικρότερη του 1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων του «Quinté Plus» προκύπτει από την 
αφαίρεση των πληρωμών 1,10 € των στοιχημάτων «Bonus 3» από τη συνολική δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών «Quinté Plus» και από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 3». Εάν, μετά τα ανωτέρω, η 
απόδοση του «Quinté Plus dans l’ordre exact» ή του «Quinté Plus dans l’ordre inexact» είναι μικρότερη του 
1,10 €, ισχύει το Άρθρο 19. 
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 β) Οι διατάξεις του κάτωθι Άρθρου 95.7 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση της παραγράφου α) 
ανωτέρω. 
 
 4. Όταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 1, 2 και 3 ανωτέρω, η απόδοση του «Bonus 3» που προκύπτει 
είναι υψηλότερη από την απόδοση του «Bonus 4sur5» και, ταυτόχρονα, αυτή η απόδοση του «Bonus 4sur5» 
είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
ΙΙΙ.1.β) και ΙΙΙ.1.γ) του παρόντος Άρθρου.  
 
Άρθρο 95.6 - Ελάχιστη αναλογία αποδόσεων «Quinté Plus» 
 

α) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στην 
παράγραφο ιστ) του Άρθρου 95.3 παράγραφος 1) ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων, η 
καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» («σε σωστή σειρά») 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 φορές η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού 
«dans l’ordre inexact» («σε λανθασμένη σειρά»). 
 

Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των διανεμόμενων 
ποσών του Άρθρου 95.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» για αυτό το 
συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 50 και τον 
αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η 
ακαθάριστη απόδοση «de base» («βασική») για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των πέντε 
ίππων. 
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 50 
φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των 
ίδιων πέντε ίππων. 
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους β) και θ) του 
Άρθρου 95.3 παράγραφος 1) ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων, η καθαρή απόδοση που 
καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια της 
καθαρής απόδοσης που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».   
 

 Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των 
διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 95.3 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» για 
αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 2 και τον αριθμό 
των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η ακαθάριστη 
απόδοση «de base» για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των πέντε ίππων. 
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 
δύο φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των 
ίδιων πέντε ίππων. 
 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους γ) και ε) του 
Άρθρου 95.3 παράγραφος 1 ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων, η καθαρή απόδοση που 
καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές η 
καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».  
 

 Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των 
διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 95.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» που 
αντιστοιχεί σε αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων 
περιορισμού, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 4 
και τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
προκύπτει η ακαθάριστη απόδοση «de base» για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των πέντε 
ίππων. 
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Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 
τέσσερις φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» 
των ίδιων πέντε ίππων. 
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους δ), ι) και ιγ) 
του Άρθρου 95.3 παράγραφος 1 ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό πέντε ίππων, η καθαρή απόδοση που 
καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ φορές η 
καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».   
 

 Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των 
διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 95.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» για 
αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 8 και τον αριθμό 
των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1. 

 
Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 

οκτώ φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» 
των ίδιων πέντε ίππων. 
 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους στ), ζ) και ια) 
του Άρθρου 95.3 παράγραφος 1 ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων, η καθαρή απόδοση 
που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα 
φορές η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».   
 

 Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των 
διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 95.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» για 
αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 12 και τον 
αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1.  
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 
δώδεκα φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» 
των ίδιων πέντε ίππων. 
 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, όπως αυτή προβλέπεται στις παραγράφους η) ιβ), ιδ) και 
ιε) του Άρθρου 95.3 παράγραφος 1 ανωτέρω, για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων, η καθαρή απόδοση 
που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 φορές η 
καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact».   
 

 Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των 
διανεμόμενων ποσών του Άρθρου 95.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» για 
αυτό το συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 25 και τον 
αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1.  
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 25 
φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των 
ίδιων πέντε ίππων. 
 
Άρθρο 95.7 - Ελάχιστη αναλογία αποδόσεων «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» 
 
 Η καθαρή απόδοση «Bonus 4», ή οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», σε περίπτωση 
που είναι περισσότερες της μίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή απόδοση του συνδυασμού «Quinté 
Plus dans l’ordre inexact» ή οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις του συνδυασμού «Quinté Plus dans 
l’ordre inexact», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας. Παράλληλα, αφενός η καθαρή απόδοση 
«Bonus 4» ή οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της 
μίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το διπλάσιο της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5» και, αφετέρου, η 
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καθαρή απόδοση «Bonus 4sur5» πρέπει να είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά η καθαρή απόδοση «Bonus 3» ή 
οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 3», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας. 
 
 Εάν δεν πληρούνται σωρευτικά αυτοί οι όροι, σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 95.5 (I, II και IV), στην παράγραφο 1 του Άρθρου 95.5 III 
και στο Άρθρο 95.6, οι αποδόσεις καθορίζονται ως εξής: 
 

α) Εάν η καθαρή απόδοση «Bonus 4», ή οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», σε 
περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από την καθαρή απόδοση του συνδυασμού 
«Quinté Plus dans l'ordre inexact» ή από οποιαδήποτε καθαρή απόδοση των συνδυασμών «Quinté Plus dans 
l'ordre inexact», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, και εάν ταυτόχρονα η καθαρή απόδοση 
«Bonus 4sur5» είναι πάνω από το ήμισυ της καθαρής απόδοσης «Bonus 4» ή από οποιαδήποτε από τις 
καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, ενώ η απόδοση «Bonus 3» ή 
οποιαδήποτε από τις αποδόσεις «Bonus 3», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη 
από τα δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus 
dans l'ordre inexact», καθώς και οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» 
συγκεντρώνονται σε μία κοινή δεξαμενή διανεμόμενων ποσών.  
 

Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που 
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιάζεται με το 3 και ο αριθμός που προκύπτει 
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των διαφορετικών πληρωτέων συνδυασμών «Quinté Plus dans l'ordre 
inexact». Στο γινόμενο αυτό προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 
4» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιασμένος με 3 και ο αριθμός που 
προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των διαφορετικών συνδυασμών «Bonus 4». Στο γινόμενο που 
προκύπτει προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς 
«Bonus 4sur5» πολλαπλασιασμένος με 1,5 και ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο 
συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 3». 

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 3».  
 
Εάν αυτή η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αποδόσεις του «Quinté Plus dans l'ordre inexact» και των «Bonus 4», 
«Bonus 4sur5» και «Bonus 3» να είναι ίσες.  

 
Εάν η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,10 €, η καθαρή απόδοση του 

συνδυασμού «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων και η 
καθαρή απόδοση του συνδυασμού «Bonus 4» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων είναι 
τριπλάσιες της καθαρής απόδοσης «Bonus 3» και η καθαρή απόδοση του συνδυασμού/των συνδυασμών 
«Bonus 4sur5» ισούται με μιάμιση φορά την καθαρή απόδοση «Bonus 3».  

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που 

αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο επί το τριπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης «Bonus 3» αποτελεί τη 
δεξαμενή αποδόσεων που διατίθεται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Quinté Plus dans l'ordre 
inexact», βάσει της οποίας υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Quinté Plus dans l'ordre inexact».  

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που αναφέρεται στην 

προηγούμενη παράγραφο επί το τριπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης του «Bonus 3» αποτελεί τη δεξαμενή 
αποδόσεων που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Bonus 4», βάσει της οποίας 
υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις «Bonus 4». 

 
β) Στην περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 4» ή οποιαδήποτε από τις καθαρές 

αποδόσεις «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από την καθαρή 
απόδοση «Quinté Plus dans l'ordre inexact» ή από οποιαδήποτε καθαρή απόδοση των συνδυασμών «Quinté 
Plus dans l'ordre inexact», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, και εάν ταυτόχρονα η καθαρή 
απόδοση «Bonus 4sur5» είναι πάνω από το ήμισυ της καθαρής απόδοσης «Bonus 4» ή από οποιαδήποτε 
καθαρή απόδοση «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, ενώ η απόδοση «Bonus 3» ή μία 
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από τις αποδόσεις «Bonus 3», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από τα δύο 
τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus dans l'ordre 
inexact» καθώς και οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Bonus 4» και «Bonus 4sur5» συγκεντρώνονται σε μία 
κοινή δεξαμενή διανεμόμενων ποσών.  
 

Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που 
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιάζεται με το 2 και ο αριθμός που προκύπτει 
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των διαφορετικών πληρωτέων συνδυασμών «Quinté Plus dans l'ordre 
inexact». Στο γινόμενο αυτό προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 
4» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιασμένος με το 2 και ο αριθμός που 
προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των διαφορετικών συνδυασμών «Bonus 4». Στο αποτέλεσμα αυτό 
προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 4sur5».  

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 4sur5».  
 
Εάν αυτή η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αποδόσεις του «Quinté Plus dans l'ordre inexact» και των «Bonus 4» και 
«Bonus 4sur5» να είναι ίσες.  

 
Εάν η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,10 €, η καθαρή απόδοση του 

συνδυασμού «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων και η 
καθαρή απόδοση του συνδυασμού «Bonus 4» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων είναι 
διπλάσια της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5».   

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που 

αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο επί το διπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης του «Bonus 4sur5» 
αποτελεί τη δεξαμενή αποδόσεων που διατίθεται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Quinté Plus 
dans l'ordre inexact», βάσει της οποίας υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Quinté Plus dans l'ordre 
inexact».  

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που αναφέρεται στο 

προηγούμενο εδάφιο επί το διπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης του «Bonus 4sur5» αποτελεί τη δεξαμενή 
αποδόσεων που διατίθεται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Bonus 4», βάσει της οποίας 
υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Bonus 4». 
 
 Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση «Bonus 3» είναι μεγαλύτερη 
από τα δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή 
των κανόνων της παραγράφου α) ανωτέρω.  
 

γ) Στην περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 4sur5» είναι μεγαλύτερη από το ήμισυ της 
καθαρής απόδοσης «Bonus 4» ή οποιασδήποτε καθαρής απόδοσης «Bonus 4», εάν υπάρχουν παραπάνω από 
μία, και στην περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 3» ή μία από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 3», εάν 
υπάρχουν παραπάνω από μία, είναι μεγαλύτερη από τα δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», οι 
δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» συγκεντρώνονται σε μία κοινή 
δεξαμενή.  
 

Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που συγκέντρωσε το 
μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιάζεται με το 3 και ο αριθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται 
με τον αριθμό των διαφορετικών συνδυασμών «Bonus 4». Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθεται ο αριθμός των 
στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 4sur5» πολλαπλασιασμένος με 1,5. 
Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό/στους 
συνδυασμούς «Bonus 3». Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που 
προκύπτει από τα ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 3».  
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Εάν αυτή η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό 
υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αποδόσεις «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» να είναι ίσες. Στην 
περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται.  

 
Εάν η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,10 €, η καθαρή απόδοση του 

συνδυασμού «Bonus 4» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων είναι τριπλάσια της καθαρής 
απόδοσης «Bonus 3» και η καθαρή απόδοση στο «Bonus 4sur5» ισούται με μιάμιση φορά την καθαρή 
απόδοση «Bonus 3».  

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που αναφέρεται στο 

προηγούμενο εδάφιο επί το τριπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης του «Bonus 3» αποτελεί τη δεξαμενή 
αποδόσεων που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Bonus 4», βάσει της οποίας 
υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Bonus 4».  

 
 Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση «Bonus 4» ή οποιαδήποτε 
από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», εάν υπάρχουν παραπάνω από μία, είναι μεγαλύτερη από την καθαρή 
απόδοση «Quinté Plus dans l'ordre inexact» ή από τις καθαρές αποδόσεις των συνδυασμών «Quinté Plus dans 
l'ordre inexact», εάν υπάρχουν παραπάνω από μία, το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή των 
κανόνων που ορίζονται στην παράγραφο α) ανωτέρω.  
 

δ) Στην περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 4» ή οποιαδήποτε από τις καθαρές 
αποδόσεις «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από την καθαρή 
απόδοση «Quinté Plus dans l'ordre inexact» ή από οποιαδήποτε καθαρή απόδοση των συνδυασμών «Quinté 
Plus dans l'ordre inexact», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, και εάν ταυτόχρονα η καθαρή 
απόδοση «Bonus 4sur5» δεν υπερβαίνει το ήμισυ της καθαρής απόδοσης «Bonus 4» ή οποιασδήποτε καθαρής 
απόδοσης «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, ενώ η απόδοση «Bonus 3» ή μία από τις 
αποδόσεις «Bonus 3», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα της 
καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus dans l'ordre inexact» και 
η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 4» συγκεντρώνονται σε μία κοινή δεξαμενή διανεμόμενων ποσών.  
 

Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που 
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των διαφόρων 
συνδυασμών «Quinté Plus dans l'ordre inexact». Σε αυτό τον αριθμό προστίθεται ο αριθμός στοιχημάτων στο 
συνδυασμό ή τους συνδυασμούς «Bonus 4», εάν είναι περισσότεροι του ενός.  

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 4».  
 
Η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l’ordre inexact» με τον 

υψηλότερο αριθμό στοιχημάτων ισούται με την καθαρή απόδοση του «Bonus 4».  
 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact», 

πολλαπλασιαζόμενος με την καθαρή απόδοση του «Bonus 4», αποτελεί τη δεξαμενή αποδόσεων που 
διατίθεται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Quinté Plus dans l'ordre inexact», βάσει της οποίας 
υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Quinté Plus dans l'ordre inexact».  
 
 Εάν, κατόπιν εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση του «Bonus 4sur5» είναι 
μεγαλύτερη από το ήμισυ της καθαρής απόδοσης του «Bonus 4» και εάν η καθαρή απόδοση του «Bonus 3», ή 
αποδόσεις σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, δεν είναι μεγαλύτερη από δύο τρίτα της καθαρής 
απόδοσης του «Bonus 4sur5», η διανομή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου β) 
ανωτέρω.  
 

ε) Σε περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 4sur5» είναι μεγαλύτερη από το ήμισυ της 
καθαρής απόδοσης «Bonus 4» ή οποιασδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», εάν υπάρχουν 
παραπάνω από μία, και σε περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 3» ή μία από τις καθαρές αποδόσεις 
«Bonus 3», εάν υπάρχουν παραπάνω από μία, είναι μεγαλύτερη από τα δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης 
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«Bonus 4sur5», οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών «Bonus 4» και «Bonus 4sur5» συγκεντρώνονται σε μία 
κοινή δεξαμενή. 

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που συγκέντρωσε το 

μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιάζεται με το 2 και ο αριθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται 
με τον αριθμό των διαφορετικών συνδυασμών «Bonus 4». Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθεται ο αριθμός των 
στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 4sur5». 

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 4sur5».  
 
Εάν αυτή η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αποδόσεις «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» να είναι ίσες.  
 
Εάν η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,10 €, η καθαρή απόδοση του 

συνδυασμού «Bonus 4» που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων ισούται με δύο φορές την 
καθαρή απόδοση του «Bonus 4sur5».    

 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Bonus 4» που αναφέρεται στο 

προηγούμενο εδάφιο επί το διπλάσιο της ακαθάριστης απόδοσης του «Bonus 4sur5» αποτελεί τη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών που διατίθεται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Bonus 4», βάσει της 
οποίας υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις του «Bonus 4».  

 
Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση «Bonus 3», ή οποιαδήποτε 

από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 3», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από τα δύο 
τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή των κανόνων 
της παραγράφου γ) ανωτέρω.  

 
Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση «Bonus 4» ή οποιαδήποτε 

από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από την 
καθαρή απόδοση «Quinté Plus dans l'ordre inexact», το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή των 
κανόνων που ορίζονται στην παράγραφο β) ανωτέρω.  

 
Εάν, κατόπιν εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση του «Bonus 4», ή οποιαδήποτε 

από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 4», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από την 
καθαρή απόδοση «Quinté Plus dans l'ordre inexact» και εάν, ταυτόχρονα, η καθαρή απόδοση του «Bonus 3», 
ή οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 3», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, είναι 
μεγαλύτερη από τα δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται 
σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου α) ανωτέρω.  

 
στ) Σε περίπτωση που η καθαρή απόδοση του «Bonus 3», ή οποιαδήποτε από τις καθαρές 

αποδόσεις «Bonus 3», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από τα δύο τρίτα της καθαρής 
απόδοσης «Bonus 4sur5», οι δεξαμενές διανεμόμενων ποσών των «Bonus 3» και «Bonus 4sur5» 
συγκεντρώνονται σε μία κοινή δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. 
  

Ο αριθμός στοιχημάτων στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 4sur5» πολλαπλασιάζεται με 
1,5. Σε αυτό το αποτέλεσμα προστίθεται ο αριθμός στοιχημάτων στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 
3». 

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 3».  
 
Εάν αυτή η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αποδόσεις «Bonus 3» και «Bonus 4sur5» να είναι ίσες.  
 
Εάν η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,10 €, η καθαρή απόδοση του 

συνδυασμού «Bonus 4sur5» ισούται μιάμιση φορά την καθαρή απόδοση του «Bonus 3». 
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Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση «Bonus 4sur5» είναι 

μεγαλύτερη από το ήμισυ της καθαρής απόδοσης «Bonus 4», ή οποιασδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις 
«Bonus 4», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή των 
κανόνων της παραγράφου γ) ανωτέρω.  

 
ζ) Στην περίπτωση που η καθαρή απόδοση «Bonus 4» ή οποιαδήποτε από τις καθαρές 

αποδόσεις «Bonus 4», εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας, είναι μεγαλύτερη από την καθαρή απόδοση 
«Quinté Plus dans l'ordre inexact» ή από οποιαδήποτε από τις καθαρές αποδόσεις που δίνονται σε 
συνδυασμούς «Quinté Plus dans l'ordre inexact», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, και εάν η 
καθαρή απόδοση «Bonus 4sur5» είναι πάνω από το ήμισυ της καθαρής απόδοσης «Bonus 4» ή από 
οποιαδήποτε καθαρή απόδοση «Bonus 4», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της μίας, ενώ και η καθαρή 
απόδοση «Bonus 3» ή μία από τις καθαρές αποδόσεις «Bonus 3», σε περίπτωση που είναι περισσότερες της 
μίας, είναι μεγαλύτερη από δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4sur5», η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών υπολογίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:   
 
 Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Quinté Plus dans l'ordre inexact» και «Bonus 4» συγκεντρώνονται 
σε μία κοινή δεξαμενή διανεμόμενων ποσών.  
 

Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact» που 
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των διαφορετικών 
συνδυασμών «Quinté Plus dans l'ordre inexact». Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθεται ο αριθμός των 
στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 4».  

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 4».  
 
Η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l’ordre inexact» με το 

υψηλότερο αριθμό στοιχημάτων ισούται με την καθαρή απόδοση του «Bonus 4».   
 
Ο αριθμός των στοιχημάτων που παίχτηκαν στο συνδυασμό «Quinté Plus dans l'ordre inexact», 

πολλαπλασιαζόμενος με την ακαθάριστη απόδοση του «Bonus 4» αποτελεί τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών 
που δίνονται σε κάθε έναν από τους λοιπούς συνδυασμούς «Quinté Plus dans l'ordre inexact», βάσει της 
οποίας υπολογίζονται οι λοιπές αποδόσεις «Quinté Plus dans l'ordre inexact».  
 
 Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών «Bonus 3» και «Bonus 4sur5» συγκεντρώνονται σε μία κοινή 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών.  
 

Ο αριθμός στοιχημάτων στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 4sur5» πολλαπλασιάζεται με 
1,5. Σε αυτό το αποτέλεσμα προστίθεται ο αριθμός στοιχημάτων στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς «Bonus 
3». 

 
Το τμήμα της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών κατ’ αναλογία του συνόλου που προκύπτει από τα 

ανωτέρω αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη απόδοση «Bonus 3».  
 
Εάν αυτή η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι μικρότερη από 1,10 €, το διανεμόμενο ποσό 

υπολογίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε οι αποδόσεις «Bonus 3» και «Bonus 4sur5» να είναι ίσες.  
 
Εάν η ενιαία ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,10 €, η καθαρή απόδοση του 

συνδυασμού «Bonus 4sur5» ισούται μιάμιση φορά την καθαρή απόδοση του «Bonus 3».    
 
Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων, η καθαρή απόδοση «Bonus 4sur5» είναι 

μεγαλύτερη από τα δύο τρίτα της καθαρής απόδοσης «Bonus 4», το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατ’ 
εφαρμογή των κανόνων της παραγράφου α) ανωτέρω.  
 

η) Εάν, κατόπιν της εφαρμογής των κανόνων των ανωτέρω παραγράφων α) και ζ), σε 
συνδυασμό με αυτών του Άρθρου 95.6, οι ελάχιστες αναλογίες που προβλέπονται στα Άρθρα 95.6 και 95.7 
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δεν προκύπτουν σε μία ή περισσότερες σχετικές αποδόσεις, το διανεμόμενο ποσό υπολογίζεται κατά τέτοιο 
τρόπο που η ελάχιστη αναλογία των αποδόσεων «Quinté Plus», «Bonus 4», «Bonus 4sur5» και «Bonus 3» να 
προσαρμόζεται εκ νέου.   

 
Άρθρο 95.7.1 - Μέγιστη αναλογία αποδόσεων «Quinté Plus» 
 
 Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή ταυτόχρονης άφιξης, για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε 
ίππων, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 120 φορές η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre 
inexact».  
 

Εάν αυτή η συνθήκη δεν πληρούται κατ’ εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού των διανεμόμενων 
ποσών του Άρθρου 95.5 παράγραφος Ι ανωτέρω, η συνολική δεξαμενή του «Quinté Plus» για αυτό το 
συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ όλων των πληρωτέων στοιχημάτων περιορισμού, 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre exact» με το συντελεστή 120 και τον 
αριθμό των στοιχημάτων στο «dans l’ordre inexact» με το συντελεστή 1. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η 
ακαθάριστη απόδοση «de base» («βασική») για τα στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των πέντε 
ίππων.  
 

Έτσι, η καθαρή απόδοση που καταβάλλεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre exact» είναι 
120 φορές η καθαρή απόδοση «de base» που δίνεται για στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» των 
ίδιων πέντε ίππων.  

 
Άρθρο 95.8 - Στοιχήματα σύνθετου τύπου 
 

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα «Quinté Plus» τους είτε σε απλούς συνδυασμούς 
με πέντε από τους ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, είτε με τη μορφή σύνθετων τύπων, «combinées» 
(«συνδυασμού») ή «champ» («κάλυψης»). 
 

Τα στοιχήματα «combinées» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που αφορούν 
συνδυασμούς, με πέντε στα πέντε, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο φίλιππος. 
 

α) Ο φίλιππος μπορεί να επιθυμεί μια συγκεκριμένη σειρά άφιξης για το συνδυασμό πέντε 
ίππων που έχει επιλέξει. 

 
Έτσι, εάν επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος συνδυασμός, ονόματι «formule simplifiée» 

(απλοποιημένος), περιλαμβάνει: 
 
  K x  (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) στοιχήματα «Quinté Plus». 
                                120 
 

β) Σε περίπτωση που επιθυμεί να επιλέξει και τις 120 πιθανότητες σειράς άφιξης των πέντε 
ίππων του συνδυασμού του, τότε το σύνθετο στοίχημα ονομάζεται «formule dans tous les ordres» 
(«συνδυασμός σε κάθε πιθανή σειρά») με 120 στοιχήματα περιορισμού και, για επιλογή Κ ίππων, είναι: 
 
   K x (K - 1) x (K- 2) x (K - 3) x (K - 4) στοιχήματα «Quinté Plus». 
 

γ) Ο τύπος στοιχημάτων «champ total de quatre chevaux» («πλήρους κάλυψης τεσσάρων 
ίππων») περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τέσσερις ίππους, που έχουν 
επιλεχθεί από το φίλιππο, με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total de quatre chevaux de 
base» («πλήρους κάλυψης τεσσάρων στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει: 
 

120 x (N - 4) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα 
περιορισμού και (N - 4) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée».  
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Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τεσσάρων στάνταρ 
ίππων στην επιλογή του. 
 

δ) Ο τύπος στοιχημάτων «champ partiel de quatre chevaux» («μερικής κάλυψης τεσσάρων 
ίππων») περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τέσσερις στάνταρ ίππους, που 
έχουν επιλεχθεί με το φίλιππο, με μια επιλογή άλλων ίππων δηλωθέντων στην ιπποδρομία. 
 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει ίππους Ρ, το «champ partiel de quatre chevaux» περιλαμβάνει:  
 
120 x P στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα περιορισμού, και 
P στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée».  
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τεσσάρων στάνταρ 
ίππων στην επιλογή του.  
 

ε) Ο τύπος στοιχημάτων «champ total de trois chevaux» («πλήρους κάλυψης τριών ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα του «Quinté Plus» που συνδυάζουν τρεις ίππους, που έχουν επιλεχθεί από 
το φίλιππο, με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με δύο στα δύο.  
  

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total de trois chevaux de 
base» («πλήρους κάλυψης τριών στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει: 

 
60 x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα 
περιορισμού και (N - 3) x (N- 4) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée».  
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ ίππων 
που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων. 
 

στ) Ο τύπος στοιχημάτων «champ partiel de trois chevaux» («μερικής κάλυψης τριών ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους, που έχουν επιλεχθεί 
από το φίλιππο, με την επιλογή άλλων ίππων δηλωθέντων στην ιπποδρομία, με δύο στα δύο. 
 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει ίππους Ρ, το «champ partiel de trois chevaux» περιλαμβάνει:  
 

60 x P x (P - 1) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα 
περιορισμού και P x (P - 1) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée».  
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης των τριών 
στάνταρ ίππων του συνδυασμού του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει 
επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό πέντε ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ 
ίππων στις δύο πιθανές θέσεις τερματισμού. 
 

ζ) Ο τύπος στοιχημάτων «champ total de deux chevaux» («πλήρους κάλυψης δύο ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν δύο ίππους, που έχουν επιλεχθεί από το 
φίλιππο, με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τρία στα τρία. 
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total de deux chevaux de 
base» («πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει:  

 
20 x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα 
περιορισμού και (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée». 
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων 
που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων. 
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η) Ο τύπος στοιχημάτων «champ partiel de deux chevaux» («μερικής κάλυψης δύο ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους, που έχουν επιλεχθεί 
από το φίλιππο, με την επιλογή άλλων ίππων δηλωθέντων στην ιπποδρομία, με τρία στα τρία. 
 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει ίππους Ρ, το «champ partiel de deux chevaux» περιλαμβάνει:  
20 x P x (P - 1) x (P - 2) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα 
περιορισμού και P x (P - 1) x (P - 2) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée». 
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων 
της επιλογής του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε 
συνδυασμό πέντε ίππων υπάρχουν έξι στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις έξι πιθανές θέσεις 
τερματισμού. 
 

θ) Ο τύπος στοιχημάτων «champ total d’un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει επιλεχθεί από το φίλιππο 
με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τέσσερα στα τέσσερα.  
 

Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total d’un cheval de base» 
(«πλήρους κάλυψης ενός στάνταρ ίππου») περιλαμβάνει:  
5 x (N - 1) (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 
στοιχήματα περιορισμού και (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule 
simplifiée». 
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου που 
έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων της επιλογής του.  

 
ι) Ο τύπος στοιχημάτων «champ partiel d’un cheval» («μερικής κάλυψης ενός ίππου») 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν ένα στάνταρ ίππο που έχει επιλεχθεί από το 
φίλιππο με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τέσσερα στα τέσσερα. 
 
 Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει ίππους Ρ, το «champ partiel d’un cheval» περιλαμβάνει:  
5 x P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) στοιχήματα του «Quinté Plus» σε «formule dans tous les ordres» με 120 
στοιχήματα περιορισμού και P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) στοιχήματα «Quinté Plus» σε «formule simplifiée». 
 

Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου της 
επιλογής του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε 
συνδυασμό πέντε ίππων υπάρχουν 24 στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις 24 πιθανές θέσεις 
τερματισμού.  
 

ια) Τα στοιχηματισθέντα ποσά στοιχημάτων σύνθετου τύπου «champ total» με ένα, δύο, τρεις ή 
τέσσερις στάνταρ ίππους υπολογίζονται μόλις γνωστοποιηθεί ο αριθμός των ίππων που έχουν δηλωθεί να 
αγωνιστούν. Αυτά τα ποσά δεν μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια, ακόμα και αν κάποιοι ίπποι αποσυρθούν 
πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας.  
 

ια - bis) Ωστόσο, όταν τα στοιχήματα κατατίθενται σε κατάστημα που συνδέεται με το κεντρικό 
σύστημα PMU σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχηματισθέντα ποσά στοιχημάτων σύνθετου τύπου «champ total» 
με ένα, δύο, τρεις ή τέσσερις στάνταρ ίππους υπολογίζονται για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον αριθμό των 
ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα ή στον επίσημο κατάλογο της PMU, λαμβάνοντας υπόψη, 
όπου αυτό εφαρμόζεται, τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες τη στιγμή κατάθεσης του 
στοιχήματος.  
 

ιβ) Ο χειρισμός των στοιχημάτων συνδυασμού με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες 
ίππους γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 95.4 σχετικά με τους μη συμμετέχοντες ίππους. 
 
Άρθρο 95.9 - Ειδικές περιπτώσεις  
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1. α) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα περιορισμού στους πέντε πρώτους ίππους «dans l’ordre 
exact» σε ιπποδρομία «Quinté Plus», το τμήμα του διανεμόμενου κέρδους που αφορά αυτό το στοίχημα 
περιορισμού χρησιμοποιείται στον καθορισμό της απόδοσης των στοιχημάτων περιορισμού με τους ίδιους 
ίππους «dans l’ordre inexact».  
 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα περιορισμού 
«dans l’ordre exact» σε έναν εκ των συνδυασμών που περιλαμβάνουν τους πέντε ίππους που πλασαρίστηκαν 
πρώτοι, το τμήμα του διανεμόμενου κέρδους που αφορά αυτό το στοίχημα περιορισμού χρησιμοποιείται 
στον καθορισμό της απόδοσης των στοιχημάτων περιορισμού με τους ίδιους ίππους «dans l’ordre inexact».  

 
Εάν, τέλος, δεν υπάρχει στοίχημα σε οποιοδήποτε πληρωτέο συνδυασμό «dans l’ordre exact» του 

«Quinté Plus», ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1)α) ανωτέρω.  
 

γ) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα περιορισμού στους πέντε πρώτους ίππους «dans l’ordre 
inexact» ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, στοιχήματα περιορισμού «dans l’ordre inexact» σε έναν εκ των 
συνδυασμών των πέντε πρώτων ίππων, το τμήμα του διανεμόμενου κέρδους που αφορά αυτά τα στοιχήματα 
περιορισμού χρησιμοποιείται στον καθορισμό της απόδοσης του στοιχήματος περιορισμού των ίδιων ίππων 
«dans l’ordre exact».  
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα «dans l’ordre exact» ή 
«dans l’ordre inexact» σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς, η δεξαμενή αποδόσεων μοιράζεται 
ισομερώς μεταξύ των πληρωτέων συνδυασμών.  
 

ε) Εάν, τέλος, δεν υπάρχει κανένα στοίχημα σε κανέναν από τους συνδυασμούς που 
δικαιούνται αποδόσεις «Quinté Plus», είτε «dans l’ordre exact» είτε «dans l’ordre inexact», η συνολική 
δεξαμενή διανεμόμενων ποσών χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των αποδόσεων «Bonus 4».  
 
 2. α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους 
πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus 4», η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των 
άλλων πληρωτέων συνδυασμών «Bonus 4».  
 
 β) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus 4», η 
συνολική δεξαμενή ποσών του «Bonus 4» χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των αποδόσεων του «Bonus 
4sur5».  
 
 γ) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus 
4sur5», η συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του «Bonus 4sur5» χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των 
αποδόσεων του «Bonus 3».  
 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους 
πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus 3», η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των 
άλλων πληρωτέων συνδυασμών «Bonus 3».  
 
 ε) Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς 
«Bonus 3», η συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των αποδόσεων του 
«Bonus 4sur5» ή, ελλείψει νικηφόρων στοιχημάτων σε αυτόν το συνδυασμό, στον υπολογισμό των 
αποδόσεων του «Bonus 4». 
 

στ) Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους πληρωτέους συνδυασμούς «Bonus 4», 
«Bonus 4sur5» και «Bonus 3», η συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών των Bonus 4», «Bonus 4sur5» και 
«Bonus 3» χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των αποδόσεων του «Quinté Plus».  
 
 ζ) Τέλος, εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους 
συνδυασμούς «Quinté Plus dans l’ordre exact», «Quinté Plus dans l’ordre inexact», «Bonus 4», «Bonus 4sur5» 
και «Bonus 3», όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» επιστρέφονται.  
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 3. α) Εάν σε μια ιπποδρομία μόνο τέσσερις ίπποι πλασαριστούν στον τερματισμό, η δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών του «Quinté Plus» και του «Bonus 4sur5» προστίθενται στη δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών του «Bonus 4», ώστε να δημιουργηθεί μια δεξαμενή ποσών προς διανομή σε όλους τους φιλίππους 
που έχουν επιλέξει έναν από τους συνδυασμούς με τους τέσσερις ίππους που πλασαρίστηκαν, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε αυτό το συνδυασμό, δημιουργείται μια 
ενιαία δεξαμενή η οποία διανέμεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κάτωθι παράγραφο β).  
 
 β) Εάν σε μια ιπποδρομία μόνο τρεις ίπποι πλασαριστούν στον τερματισμό, η δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών του «Quinté Plus», του «Bonus 4» και του «Bonus 4sur5» προστίθενται στη δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών του «Bonus 3», ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία δεξαμενή ποσών προς διανομή σε 
όλους τους φιλίππους που έχουν επιλέξει έναν από τους συνδυασμούς με τους τρεις ίππους που 
πλασαρίστηκαν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης. 
 
 Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε αυτούς τους συνδυασμούς, όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» 
επιστρέφονται. .  
 
 γ) Εάν τερματίσουν λιγότεροι από τρεις ίπποι σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή 
όλων των στοιχημάτων «Quinté Plus».  
  
4) Tirelire («Τζακπότ») 
 α) Το «Fonds Tirelire» («Ταμείο Τζακπότ») που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων 
των Άρθρων 18.1 α) και 95.5, δεύτερη παράγραφος, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του «Tirelire».  
 

Το «Tirelire» που προκύπτει από το «Fonds Tirelire» με ακέραια πολλαπλάσια των 1.000 € καθαρά, 
μετά τη διανομή όλων των αποδόσεων του «Quinté Plus», διανέμεται εκ νέου σύμφωνα με τη διαδικασία που  
προβλέπεται στην κάτωθι παράγραφο β), στην πρώτη ιπποδρομία «Quinté Plus» που ακολουθεί αυτή για την 
οποία συστάθηκε το «Tirelire». 

 
Το «Tirelire» μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί από επιπλέον ποσό που λαμβάνεται από το «Fonds 

Tirelire» και διανέμεται εκ νέου σε ειδική ιπποδρομία «Quinté Plus», σύμφωνα με την κάτωθι παράγραφο β).  
 
Εάν σε αυτή την ιπποδρομία «Quinté Plus» κανένας συνδυασμός «dans l’ordre exact» δεν φέρει «N° 

Plus Gagnant» ή σε περίπτωση που δεν έχει οργανωθεί το εν λόγω «Quinté Plus», η επιπλέον χρηματοδότηση 
του ανωτέρω εδαφίου αφαιρείται από το ποσό «Tirelire» που διανέμεται εκ νέου στην πρώτη ιπποδρομία 
«Quinté Plus» που ακολουθεί αυτή για την οποία συστάθηκε το «Tirelire» και αποδίδεται στο «Fonds Tirelire».  

 
β) Το εκ νέου διανεμόμενο ποσό «Tirelire», το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το διαθέσιμο 

ποσό του «Fonds Tirelire», εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο κάτωθι τρίτο εδάφιο, διαιρείται σε τόσα 
ίσα μέρη όσα και τα πληρωτέα στοιχήματα «dans l’ordre exact» που φέρουν το «N° Plus Gagnant», όπως 
ορίζεται στο ανωτέρω Άρθρο 95.1.2) I. 
 

Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί το «rapport brut Tirelire» («ακαθάριστη απόδοση Τζακπότ») για 
καθένα από τα πληρωτέα στοιχήματα «dans l’ordre exact» που φέρουν το «N° Plus Gagnant». 
 
 Το «Tirelire» μπορεί να χρηματοδοτείται επίσης, περιστασιακά, πέραν του διαθέσιμου ποσού του 
«Fonds Tirelire», από διαφημιστές ή από την PMU, κατόπιν απόφασης της διοίκησης.  
 

Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός «dans l’ordre exact» δεν φέρει το «N° Plus Gagnant» ή σε 
περίπτωση που κανένα «Quinté Plus» δεν έχει οργανωθεί τη μέρα που θα διανεμόταν κανονικά το «Tirelire», 
το ποσό του «Tirelire» για αυτή την ιπποδρομία, με εξαίρεση τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου του α) 
ανωτέρω, προστίθεται στο ποσό «Tirelire» (το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με το Άρθρο 95.5) της πρώτης 
ιπποδρομίας «Quinté Plus» που ακολουθεί αυτή στην οποία θα διανεμόταν κανονικά εκ νέου το «Tirelire». 

 
 Το ποσό του «Tirelire», καθώς και η μέρα διανομής του, θα γνωστοποιείται στους φιλίππους το 
αργότερο κατά την έναρξη του στοιχηματισμού για το «Quinté Plus» εκείνης της ημέρας. 
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Εάν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 16 ή 20, το ποσό του «Tirelire» που έχει ήδη κοινοποιηθεί θα 
αλλάξει και θα γνωστοποιηθεί στους φιλίππους το συντομότερο δυνατό. 
 
Άρθρο 95.10 - Αναβληθείσα ιπποδρομία 

 
Ανακλήθηκε από τον Κανονισμό της 7ης Μαρτίου 2011 που τροποποίησε τον Κανονισμό της 13ης 

Σεπτεμβρίου 1985 περί των κανόνων του Αμοιβαίου Στοιχήματος εντός και εκτός του ιπποδρόμου. 

 

  



 89 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

Στοίχημα πέντε ίππων, το εμπορικό όνομα του οποίου στην PMU γνωστοποιείται στους φιλίππους 

 

Άρθρο 96.1 

Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορεί να οργανωθεί 
στοίχημα πέντε ίππων.  

Αυτό το στοίχημα παίζεται επιλέγοντας πέντε ίππους σε μία ιπποδρομία ανεξαρτήτως της σειράς 
τερματισμού τους. 

Το στοίχημα καθίσταται πληρωτέο εάν οι πέντε επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις πέντε πρώτες 
θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους.  

Κάθε ίππος που συμμετέχει στην ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν γίνεται ο 
υπολογισμός των πληρωτέων συνδυασμών.  

Άρθρο 96.2 - Ταυτόχρονη άφιξη ίππων 

I. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί για αυτό το στοίχημα είναι οι ακόλουθοι: 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση πέντε ή περισσότερων ίππων, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι, με πέντε στα 
πέντε. 

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ίππων στην πρώτη θέση και άφιξης στην 
πέμπτη θέση ενός ή περισσότερων ίππων, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους 
τέσσερις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με οποιονδήποτε εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν στην πέμπτη 
θέση. 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι με δύο εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν τέταρτοι.  

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη 
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που 
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τον ίππο που πλασαρίστηκε τέταρτος και 
οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση. 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και τριών ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι. 

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, δύο ίππων στην τρίτη θέση 
και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν 
τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι και οποιονδήποτε 
εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση. 

ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση 
και δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν 
τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τον ίππο που πλασαρίστηκε τρίτος και δύο εκ των ίππων που 
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. 

η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση, 
ενός ίππου στην τέταρτη θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί 
είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με τους ίππους που 
πλασαρίστηκαν στην τρίτη και τέταρτη θέση και με οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη 
θέση.  

θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τους τέσσερις 
ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση.  

ι) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
πλασαρίστηκε πρώτος με τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση και οποιονδήποτε εκ των 
ίππων που πλασαρίστηκαν στην πέμπτη θέση.  

ια) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
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πλασαρίστηκε πρώτος με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση και δύο από τους ίππους 
που πλασαρίστηκαν τέταρτοι.  

ιβ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη 
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που 
περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι, τον 
ίππο που πλασαρίστηκε τέταρτος και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.  

ιγ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος με τον ίππο που 
πλασαρίστηκε δεύτερος και με τρεις από τους ίππους που πλασαρίστηκαν στην τρίτη θέση.  

ιδ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην τρίτη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην πέμπτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που 
πλασαρίστηκε πρώτος με τον ίππο που πλασαρίστηκε δεύτερος, τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι 
και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.  

ιε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που 
τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν τέταρτοι. 

ιστ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που 
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος με οποιονδήποτε εκ 
των ίππων που τερμάτισαν πέμπτοι.  

II. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι πληρωτέοι συνδυασμοί «Spécial», όπως ορίζονται στο κάτωθι 
Άρθρο 96.3 Ι β) είναι οι εξής: 

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που 
πλασαρίστηκαν πρώτοι, με τέσσερα στα τέσσερα, και ένα μη συμμετέχοντα ίππο.  

β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν 
τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με οποιονδήποτε εκ των ίππων που πλασαρίστηκαν στην 
τέταρτη θέση και ένα μη συμμετέχοντα ίππο. 

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων 
ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν 
τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν πρώτοι με δύο ίππους εξ αυτών που πλασαρίστηκαν στην τρίτη θέση και 
ένα μη συμμετέχοντα ίππο. 

δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση 
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι 
αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, 
έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και ένα μη συμμετέχοντα ίππο. 

ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε 
πρώτος, τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι και ένα μη συμμετέχοντα ίππο.  

στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων 
ίππων στην τέταρτη θέση, οι πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν 
τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος, τους δύο ίππους που πλασαρίστηκαν δεύτεροι, έναν εκ των ίππων που 
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και ένα μη συμμετέχοντα ίππο. 

ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, οι πληρωτέοι 
συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που πλασαρίστηκε πρώτος, τον 
ίππο που πλασαρίστηκε δεύτερος, δύο από τους ίππους που πλασαρίστηκαν τρίτοι και ένα μη συμμετέχοντα 
ίππο.  

η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων 
που τερμάτισαν τέταρτοι και ένα μη συμμετέχοντα ίππο.  
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θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, οι 
πληρωτέοι συνδυασμοί της απόδοσης «Spécial» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε 
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος 
και ένα μη συμμετέχοντα ίππο. 

 

Άρθρο 96.3 - Μη συμμετέχοντες ίπποι 

I. α) Οι συνδυασμοί στους οποίους δύο ή περισσότεροι ίπποι είναι μη συμμετέχοντας 
επιστρέφονται. 

β) Στην περίπτωση συνδυασμών με ένα μη συμμετέχοντα ίππο εκ των πέντε επιλεγέντων, θα 
δίνεται απόδοση «Spécial», όπως ορίζεται στο κάτωθι Άρθρο 96.4, παράγραφος 2, εάν οι τέσσερις 
συμμετέχοντες ίπποι της επιλογής πλασαριστούν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως σειράς άφιξης.  

γ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο β) ανωτέρω δεν ισχύουν για τα 
στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ total» («ολικής κάλυψης») και «champ partiel» («μερικής κάλυψης») με 
ένα στάνταρ ίππο, όπως ορίζονται στο Άρθρο 96.5, παραγράφους η) και θ), στα οποία ο ίππος στάνταρ 
επιλογής είναι μη συμμετέχων. Στην τελευταία περίπτωση επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων 
σύνθετων τύπων.  

II. Σε αυτό το στοίχημα οι φίλιπποι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος ΙΙ. 

 Εάν ο φίλιππος δεν έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ή εάν ο εφεδρικός ίππος που έχει ορίσει 
δεν συμμετάσχει και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
έναν ακόμα ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται 
στην παράγραφο Ι. ανωτέρω.  

 Εάν ο φίλιππος έχει ορίσει έναν εφεδρικό ίππο ο οποίος συμμετέχει στην ιπποδρομία και 
εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει αντικαταστήσει ένα μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του φιλίππου περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου Ι. 
ανωτέρω.  

 

Άρθρο 96.4 - Υπολογισμός αποδόσεων 

1. Ιπποδρομίες χωρίς μη συμμετέχοντες ίππους 

1.1 Κανονικός τερματισμός 

Το ποσό των αναλογουσών κρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και τα ποσά στοιχημάτων 
που έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό. 

Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που προκύπτει διαιρείται με το συνολικό αριθμό ποσό στον 
πληρωτέο συνδυασμό. 

Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 96.1.  

1.2 Ταυτόχρονη άφιξη 

Στην περίπτωση διάφορων πληρωτέων συνδυασμών, το σύνολο των στοιχημάτων σε αυτούς τους 
διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς αφαιρείται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών για αυτό το 
στοίχημα. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι 
πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον 
αριθμό των στοιχημάτων σε κάθε πληρωτέο συνδυασμό.  

Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη μονάδα 
στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση καθενός εκ των πληρωτέων συνδυασμών, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο του Άρθρου 96.2. 

1.3  Ελάχιστη απόδοση 
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Εάν από την εφαρμογή των κανόνων των ανωτέρω παραγράφων 1.1 και 1.2 προκύψει για ένα 
συνδυασμό απόδοση κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 18 του παρόντος. Εάν και μετά από 
αυτό η απόδοση είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 του παρόντος.  

2.  Ιπποδρομίες με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους 

2.1 Κανονικός τερματισμός 

α) Το ποσό των αναλογουσών κρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και τα ποσά 
στοιχημάτων που έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό. 

Ο αριθμός των στοιχημάτων στο συνδυασμό που ορίζεται στο Άρθρο 96.1 πολλαπλασιάζεται με το 5, 
στο οποίο γινόμενο προστίθεται ο αριθμός στοιχημάτων στο συνδυασμό «Spécial», όπως ορίζεται στο Άρθρο 
96.3.Ι.β). 

Η διανομή της δεξαμενής αναλογικά προς το ανωτέρω συνολικό ποσό αποτελεί την ακαθάριστη 
απόδοση «Spécial». 

β) Εάν αυτή η ακαθάριστη απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1,10 €, η καθαρή πληρωτέα 
απόδοση του συνδυασμού που ορίζεται στο Άρθρο 96.1 ισούται με πέντε φορές την καθαρή απόδοση 
«Spécial».  

γ) Εάν, κατόπιν εφαρμογής του α) ανωτέρω, η ακαθάριστη απόδοση «Spécial» είναι κάτω του 
1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης του 
συνδυασμού που ορίζεται στο Άρθρο 96.1 προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης από τη συνολική δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών των πληρωμών 1,10 € για στοιχήματα του συνδυασμού που ορίζεται στο 96.3.I.β). 

Σε αυτή την περίπτωση, η ανωτέρω αναλογία της παραγράφου β) δεν ισχύει. 

Εάν και μετά από αυτό η απόδοση του συνδυασμού του Άρθρου 96.1 είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι 
διατάξεις του Άρθρου 18 του παρόντος. Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, η απόδοση συνεχίζει να είναι κάτω του 
1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 του παρόντος.  

δ) Εάν σε μια ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος δεν υπάρχει στοίχημα 
στο συνδυασμό του Άρθρου 96.1, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών διαιρείται με το 5.  

Το ένα πέμπτο της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά προς τον αριθμό των 
στοιχημάτων στο συνδυασμό του Άρθρου 96.3.Ι.β), και αποτελεί την ακαθάριστη απόδοση «Spécial» για αυτό 
το στοίχημα.  

Εάν η απόδοση που προκύπτει είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1,10 €, τα τέσσερα πέμπτα της δεξαμενής 
διανεμόμενων ποσών χρησιμοποιούνται στο «Tirelire», το οποίο προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών του πρώτου στοιχήματος αυτού του τύπου που οργανώνεται την επόμενη ημέρα, στην πρώτη 
ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος. 

Εάν η απόδοση είναι κάτω του 1,10 €, αφαιρούνται από τη συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών οι 
πληρωμές 1,10 € του συνδυασμού του Άρθρου 96.3.Ι.β), και οποιοδήποτε εναπομείναν ποσό στη δεξαμενή 
χρησιμοποιείται για το «Tirelire», το οποίο προστίθεται στη δεξαμενή του πρώτου ίδιου στοιχήματος αυτού 
του τύπου που οργανώνεται την επόμενη ημέρα, στην πρώτη ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο 
στοιχήματος.  

Εάν η απόδοση «Spécial» συνεχίζει να είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 18 του 
παρόντος. Εάν, κατόπιν και αυτού, η απόδοση «Spécial» συνεχίζει να είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι 
διατάξεις του Άρθρου 19 του παρόντος. 

ε) Εάν σε μια ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος δεν υπάρχουν 
στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς του Άρθρου 96.2.II, οι αποδόσεις υπολογίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 96.4 §1.1. 

2.2 Ταυτόχρονη άφιξη 

α) Το ποσό των αναλογουσών κρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και τα ποσά 
στοιχημάτων που έχουν επιστραφεί αφαιρούνται από το συνολικό στοιχηματισθέν ποσό. 
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Το σύνολο των στοιχημάτων στον πληρωτέο συνδυασμό του Άρθρου 96.2.Ι, που έχει συγκεντρώσει τον 
υψηλότερο αριθμό στοιχημάτων, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των διάφορων πληρωτέων συνδυασμών 
του Άρθρου 96.2.Ι. Το αποτέλεσμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το 5. Σε αυτό το τελευταίο αποτέλεσμα 
προστίθεται ο αριθμός των στοιχημάτων στον πληρωτέο συνδυασμό/στους πληρωτέους συνδυασμούς που 
ορίζονται στο Άρθρο 96.2.ΙΙ. 

Η διανομή της δεξαμενής αναλογικά προς το ανωτέρω συνολικό ποσό αποτελεί την ενιαία ακαθάριστη 
απόδοση «Spécial» για αυτό το στοίχημα. 

β) Εάν αυτή η ενιαία απόδοση είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1,10 €, η καθαρή πληρωτέα απόδοση 
του συνδυασμού που ορίζεται στο Άρθρο 96.2.Ι και έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό στοιχημάτων, 
ισούται με πέντε φορές την καθαρή απόδοση «Spécial».  

Η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης/των 
αποδόσεων των συνδυασμών που ορίζονται στο Άρθρο 96.2.Ι προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού 
πληρωμών για το συνδυασμό του Άρθρου 96.2.Ι που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα στοιχήματα και του 
ποσού πληρωμών για τους συνδυασμούς του Άρθρου 96.2.ΙΙ.  

Τα σύνολο των στοιχημάτων σε κάποιους ή όλους τους πληρωτέους συνδυασμούς, που ορίζονται στο 
Άρθρο 96.2.Ι, αφαιρούνται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που 
προκύπτει διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι πληρωτέοι συνδυασμοί των ίππων. 

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε 
κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη 
μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό που ορίζεται 
στο Άρθρο 96.2.Ι.  

Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, η απόδοση αυτών των πληρωτέων συνδυασμών που ορίζονται στο Άρθρο 
96.2.Ι είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 18 του παρόντος. Εάν, κατόπιν και αυτού, η 
απόδοση συνεχίζει να είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 του παρόντος. 

γ) Εάν, κατόπιν εφαρμογής του α) ανωτέρω, η ακαθάριστη απόδοση «Spécial» είναι κάτω του 
1,10 €, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων των 
συνδυασμών που ορίζονται στο Άρθρο 96.2.Ι προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης από τη συνολική δεξαμενή 
διανεμόμενων ποσών τις πληρωμές των 1,10 € για στοιχήματα των συνδυασμών που ορίζονται στο Άρθρο 
96.2.ΙΙ. 

Τα συνολικά στοιχήματα στους διάφορους πληρωτέους συνδυασμούς, που ορίζονται στο Άρθρο 96.2.Ι 
αφαιρούνται από τη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών. Έτσι, το διανεμόμενο κέρδος που προκύπτει διαιρείται 
σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι πληρωτέοι συνδυασμοί.  

Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των στοιχημάτων σε 
κάθε πληρωτέο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, προσαυξημένα με τη 
μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν την ακαθάριστη απόδοση για κάθε πληρωτέο συνδυασμό που ορίζεται 
στο Άρθρο 96.2.Ι. 

Σε αυτή την περίπτωση, η ανωτέρω αναλογία της παραγράφου β) δεν ισχύει.  

Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, η απόδοση αυτών των πληρωτέων συνδυασμών που ορίζονται στο Άρθρο 
96.2.Ι είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 18 του παρόντος. Εάν, κατόπιν και αυτού, η 
απόδοση αυτού του συνδυασμού συνεχίζει να είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 του 
παρόντος.  

δ) Εάν σε μια ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος δεν υπάρχουν 
στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς του Άρθρου 96.2.I, η δεξαμενή διανεμόμενων 
ποσών που αντιστοιχεί σε αυτό το στοίχημα διαιρείται με το 5.  

Το ένα πέμπτο της δεξαμενής διανεμόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά προς τον αριθμό των 
στοιχημάτων στο συνδυασμό/στους συνδυασμούς του Άρθρου 96.2.ΙΙ, και αποτελεί την ακαθάριστη απόδοση 
«Spécial».  

Εάν η απόδοση που προκύπτει είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1,10 €, τα τέσσερα πέμπτα της δεξαμενής 
διανεμόμενων ποσών χρησιμοποιούνται στο «Tirelire», το οποίο προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων 
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ποσών του πρώτου στοιχήματος πέντε ίππων που οργανώνεται την επόμενη ημέρα, στην πρώτη ιπποδρομία 
που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος. 

Εάν η απόδοση είναι κάτω του 1,10 €, αφαιρούνται από τη συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών οι 
πληρωμές 1,10 € των συνδυασμών του Άρθρου 96.2.ΙΙ και οποιοδήποτε εναπομείναν ποσό στη δεξαμενή 
χρησιμοποιείται για το «Tirelire», το οποίο προστίθεται στη δεξαμενή του πρώτου ίδιου στοιχήματος που 
οργανώνεται την επόμενη ημέρα, στην πρώτη ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος. 

 Εάν η απόδοση «Spécial» συνεχίζει να είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 18 του 
παρόντος. Εάν, κατόπιν και αυτού, η απόδοση «Spécial» συνεχίζει να είναι κάτω του 1,10 €, ισχύουν οι 
διατάξεις του Άρθρου 19 του παρόντος. 

ε) Εάν σε μια ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο στοιχήματος δεν υπάρχουν 
στοιχήματα σε κανέναν από τους πληρωτέους συνδυασμούς του Άρθρου 96.2.II, οι αποδόσεις υπολογίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της §1.2 ανωτέρω. 

 

Άρθρο 96.5 - Σύνθετα στοιχήματα  

Οι φίλιπποι δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματα πέντε ίππων τους είτε σε απλούς συνδυασμούς με 
πέντε από τους ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, είτε με τη μορφή σύνθετων τύπων, «combinées» 
(«συνδυασμού») ή «champ» («κάλυψης»).  

α) Ο σύνθετος τύπος «combinées» περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που αφορούν 
συνδυασμούς, με πέντε στα πέντε, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο φίλιππος.  

 Εάν ο φίλιππος επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει: 

             K x (K - 1) x (K - 2) x (K - 3) x (K - 4) στοιχήματα απλού συνδυασμού 

                                     120  

β) Ο σύνθετος τύπος «champ total de quatre chevaux» («πλήρους κάλυψης τεσσάρων ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερις ίππους, που έχουν επιλεγεί από το φίλιππο, με 
όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία. 

 Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total de quatre chevaux de 
base» («πλήρους κάλυψης τεσσάρων στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει (N - 4) στοιχήματα απλού συνδυασμού. 

γ) Ο σύνθετος τύπος «champ partiel de quatre chevaux» («μερικής κάλυψης τεσσάρων ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερις στάνταρ ίππους, που έχουν επιλεγεί από το 
φίλιππο, με μια επιλογή άλλων επίσημα δηλωθέντων ίππων. 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel de quatre chevaux de base» («μερικής 
κάλυψης τεσσάρων στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα απλού συνδυασμού. 

δ) Ο σύνθετος τύπος «champ total de trois chevaux» («πλήρους κάλυψης τριών ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τρεις ίππους, που έχουν επιλεγεί από το φίλιππο, με όλους 
τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με δύο στα δύο.  

 Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total de trois chevaux de 
base» («πλήρους κάλυψης τριών στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει:  

(N - 3) x (N - 4) στοιχήματα απλού συνδυασμού 
2  

ε) Ο σύνθετος τύπος «champ partiel de trois chevaux» («μερικής κάλυψης τριών ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους, που έχουν επιλεγεί από το φίλιππο, 
με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με δύο στα δύο. 

 Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel de trois chevaux» περιλαμβάνει:  
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P x (P - 1) στοιχήματα απλού συνδυασμού 
2 

 

στ) Ο σύνθετος τύπος «champ total de deux chevaux» («πλήρους κάλυψης δύο ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο ίππους, που έχουν επιλεγεί από το φίλιππο, με όλους 
τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τρία στα τρία.  

 Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, το «champ total de deux chevaux de 
base» («πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ ίππων») περιλαμβάνει:  

(N - 2) x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα απλού συνδυασμού 
                             6 

 

ζ)  Ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux» («μερικής κάλυψης δύο ίππων») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους, που έχουν επιλεγεί από το φίλιππο, 
με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τρία στα τρία. 

η) Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel de deux chevaux» 
περιλαμβάνει: 

P x (P - 1) x (P - 2) στοιχήματα απλού συνδυασμού 
                         6  

θ) Ο σύνθετος τύπος «champ total d’un cheval» («πλήρους κάλυψης ενός ίππου») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έναν ίππο, που έχει επιλεγεί από το φίλιππο, με όλους τους 
άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τέσσερα στα τέσσερα.  

 Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωμένων ίππων, ο συνδυασμός «champ total d’un 
cheval de base» («μερικής κάλυψης ενός στάνταρ ίππου») περιλαμβάνει:  

(N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x (N - 4) στοιχήματα απλού συνδυασμού 
24 

 

ι)  Ο σύνθετος τύπος «champ partiel d’un cheval» («μερικής κάλυψης ενός ίππου») 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έναν ίππο, που έχει επιλεγεί από το φίλιππο, με όλους τους 
άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τέσσερα στα τέσσερα. 

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel d’un cheval» περιλαμβάνει:  

P x (P - 1) x (P - 2) x (P - 3) στοιχήματα απλού συνδυασμού 
24  

ια) Τα στοιχηματισθέντα ποσά στοιχημάτων σύνθετου τύπου «champ total» με ένα, δύο, τρεις ή 
τέσσερις στάνταρ ίππους υπολογίζονται για κάθε ιπποδρομία ανάλογα με τον αριθμό των ίππων που έχουν 
δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα ή στον επίσημο κατάλογο της PMU, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αυτό 
εφαρμόζεται, τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες τη στιγμή κατάθεσης του στοιχήματος.  

ιβ) Ο χειρισμός των στοιχημάτων σύνθετου τύπου με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες 
ίππους σε μια ιπποδρομία γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 96.3 σχετικά με τους μη συμμετέχοντες ίππους. 

Άρθρο 96.6 - Ειδικές περιπτώσεις 

α) Όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται όταν λιγότεροι από πέντε ίπποι πλασάρονται στον 
τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με μη συμμετέχοντα ίππο του ανωτέρω Άρθρου 96.3.I b).  

β) Ελλείψει στοιχημάτων σε πληρωτέους συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωτέων συνδυασμών του Άρθρου 96.2.ΙΙ, η συνολική δεξαμενή διανεμόμενων ποσών χρησιμοποιείται στο 
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«Tirelire», το οποίο προστίθεται στη δεξαμενή διανεμόμενων ποσών του πρώτου στοιχήματος αυτού του 
τύπου που οργανώνεται την επόμενη ημέρα, στην πρώτη ιπποδρομία που προσφέρει αυτό τον τύπο 
στοιχήματος.  

γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους 
πληρωτέους συνδυασμούς του Άρθρου 96.2.Ι, η δεξαμενή διανεμόμενων ποσών μοιράζεται ισομερώς μεταξύ 
των άλλων πληρωτέων συνδυασμών.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ 
 

PARI MUTUEL URBAIN 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ PMU 

 
 
Άρθρο 98 Τρόποι κατάθεσης στοιχημάτων σε ιπποδρομιακή συγκέντρωση 
 
 Η κατάθεση στοιχημάτων για κάθε ιπποδρομία συνεχίζεται μέχρι το σήμα «Παύση Στοιχηματισμού», 
το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνεται μετά από την επιβεβαιωμένη εκκίνηση της ιπποδρομίας. 
Κανένα στοίχημα, ακόμα κι αν είναι στη φάση της καταχώρησης, δεν μπορεί να καταχωρηθεί αφού ηχήσει το 
σήμα «Παύση Στοιχηματισμού».  
 
 Η κατάθεση στοιχημάτων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως ο στοιχηματισμός στον ιππόδρομο. 
 
 Ένα σήμα υποδεικνύει πότε πρέπει να σταματήσει η καταχώρηση στοιχημάτων. 
 
 Η πληρωμή των κερδών ξεκινάει μόλις ανακοινωθούν επίσημα οι αποδόσεις. 
 
 
 
  



 98 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 99.2 

Η πληρωμή των νικηφόρων δελτίων και η επιστροφή χρημάτων γίνεται, δυνάμει των διατάξεων του 
Άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού, μέσω τερματικών στοιχηματισμού ενός φορέα εκμετάλλευσης, σε 
μετρητά για το σύνολο ή μέρος του ποσού κερδών, ή/και με «chèque pari», ή/και τραπεζικώς, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ VI 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
Άρθρο 118 
 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ από τις 18 Σεπτέμβρη 1985. 
 
Άρθρο 119 
 

O Chef du Service des Haras et de l'Equitation (Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ιπποφορβείων και 
Ιππασίας) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, ο οποίος θα πρέπει να δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
 
 
 
        Παρίσι, 13 Σεπτεμβρίου 1985 
 
 
 
 Ο Υπουργός Γεωργίας    Ο Υφυπουργός του 
       Υπουργείου Οικονομίας,  

Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπεύθυνος 
για τον προϋπολογισμό και την κατανάλωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 13ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985  
ΕΠΙ ΤΗΣ PMU ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΩΝ 

 

 
 

Κλίμακα προοδευτικών κρατήσεων επί των αποδόσεων του αμοιβαίου στοιχήματος 
 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 
μετά τη διανομή για 1 μονάδα 

στοιχηματισμού  

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  
(%)  

Απόδοση μεταξύ  Στοιχήματα της ομάδας 0 Στοιχήματα της ομάδας Ι  

0 και 40 
40,1 και 50 

50,1 και 100 
100,1 και 500 

Μεγαλύτερη από 500  
 

0 
0 
0 
0 

25 
 

0 
10 
15 
20 
25  

 

 
 


