Κανόνες Στοιχηματισμού Totepool
ΓΕΝΙΚΑ

1.

Όλα τα στοιχήματα της totepool ποντάρονται στους τύπους ιπποδρομιακού στοιχήματος που εκμεταλλεύεται η Tote (διάδοχος εταιρεία), The
Spectrum, 56-58 Benson Road, Birchwood, Warrington, W A3 7PQ, Ηνωμένο Βασίλειο (το «totepool» αποτελεί εμπορική ονομασία) ή σε τύπους
ιπποδρομιακού στοιχήματος που εκμεταλλεύεται ο αντίστοιχος Φορέας Εκμετάλλευσης του εξωτερικού.

2.

Όλα τα στοιχήματα της totepool υπόκεινται στους κανόνες στοιχηματισμού της totepool και στους γενικούς κανόνες του Συμβουλίου του
Διαχειριστή Ιπποδρομιών, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς.

3.

Όλα τα στοιχήματα της totepool είναι απλά ή αμοιβαία στοιχήματα όπου το κέρδος που επιστρέφεται υπολογίζεται σε σχέση με το συνολικό
ποσό που παίχτηκε στο στοίχημα και τον τελικό αριθμό των στοιχημάτων που κέρδισαν.

4.

Δεν υφίστανται ανώτατα όρια στα χρηματικά ποσά που μπορεί να ποντάρει ή να κερδίσει κάποιος σε ένα στοίχημα totepool. (Το συνολικό ποσό
του στοιχήματος αποτελεί ένα φυσικό όριο στα κέρδη προς διάθεση.)

5.

Όλες οι βρετανικές ιπποδρομίες θα υπόκεινται στη Βρετανική Αρχή Ιπποδρομιών. Οι αλλοδαπές ιπποδρομίες θα υπόκεινται στον αντίστοιχο
φορέα της εκάστοτε χώρας. Οι αποφάσεις της σχετικής αρχής αναφορικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των γεγονότων θα
εφαρμόζονται σε όλα τα στοιχήματα totepool.

6.

Ο χρόνος της ανακοίνωσης των αποδόσεων επαφίεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της totepool ή του αντίστοιχου Φορέα
Εκμετάλλευσης του εξωτερικού.

7.

Η totepool διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει λάθη σε στοιχήματα που έχουν ήδη γίνει αποδεκτά, ανεξαρτήτως αιτίας.

8.

Σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες και αφότου ανακοινωθεί η Προζύγιση, η ανακοινωθείσα απόδοση θα εξακολουθεί να ισχύει,
ανεξαρτήτως τυχόν επακόλουθης μεταβολής του επίσημου αποτελέσματος.

9.

Βάσει νόμου, η totepool απαγορεύεται να κάνει δεκτά στοιχήματα από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η totepool θα αρνείται να κάνει δεκτά
στοιχήματα όταν θα έχει λόγους να πιστεύει ότι το άτομο που στοιχηματίζει ενεργεί εκ μέρους ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν
αποδειχθεί ότι άτομο κάτω των 18 έχει παίξει ή κερδίσει τυχόν στοιχήματα, αυτά θα θεωρούνται άκυρα.

10.

Σε περίπτωση βλάβης, για οποιοδήποτε λόγο, η οποία εμποδίζει την ανακοίνωση μιας απόδοσης, τα σχετικά ποσά στοιχηματισμού totepool
μπορεί να επιστραφούν.

11.

Τα στοιχήματα που γίνονται δεκτά για υπερπόντιο στοίχημα ή στοίχημα τρίτων θα υπόκεινται επιπροσθέτως στους κανόνες στοιχηματισμού
αυτών των στοιχημάτων.

12.

Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.

13.

Σε όλους τους τύπους στοιχηματισμού ενός σκέλους, τα στοιχήματα σε ίππους που κηρύσσονται μη συμμετέχοντες πριν να τεθούν στις διαταγές
του αφέτη θα θεωρούνται άκυρα. Σε όλους τους τύπους στοιχηματισμού πολλαπλών σκελών, οι μη συμμετέχοντες ίπποι μεταφέρονται κανονικά
στο φαβορί, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους κανόνες.

14.

Όλα τα στοιχήματα totepool σε μία ιπποδρομία θα είναι άκυρα, εάν η ιπποδρομία δεν πραγματοποιηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία,
εκτός εάν υπάρξει διαφορετική σχετική ανακοίνωση. Οι κανόνες των στοιχημάτων σε πολλαπλά σκέλη ισχύουν όπως αναφέρονται στη σχετική
ενότητα των κανόνων.

15.

Τυχόν καθαρά ποσά από στοιχήματα που δεν κερδήθηκαν και μεταφέρθηκαν θα αποκόπτονται καταλλήλως και θα τηρούνται σε ξεχωριστό
λογαριασμό της Tote (Διάδοχος Εταιρεία) Limited.

16.

Τα Στοιχήματα του Διαχειριστή που διοργανώνει η Tote Limited (Διάδοχος Εταιρεία) λειτουργούν διεθνώς, και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε
επένδυση μπορεί να προέρχεται από κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου ή μη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.

Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων. Οι όροι
ενδέχεται να διαφοροποιούνται σε άλλα καταστήματα.

2.

Πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση όλων των στοιχημάτων στο σύστημα και του συνόλου των καταβληθεισών συμμετοχών πριν από την έναρξη της
ιπποδρομίας.

3.

Το αντίστοιχο ποσό συμμετοχής πρέπει να καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά την κατάθεση του στοιχήματος. Θα παραδίδονται επίσημα δελτία
ως απόδειξη, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται με προσοχή, καθώς τυχόν λάθη δεν μπορούν να διορθώνονται μετά την έναρξη της εκάστοτε
ιπποδρομίας στην οποία αφορούν. Η πληρωμή των στοιχημάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα επίσημα δελτία/αποδείξεις.

4.

Οι πελάτες πρέπει να ελέγχουν τα δελτία/αποδείξεις στοιχήματος που λαμβάνουν, καθώς τυχόν λάθη δεν θα διορθώνονται κατόπιν της έναρξης
της ιπποδρομίας.

5.

Οι πελάτες πρέπει να ελέγχουν τα ρέστα που λαμβάνουν από τα στοιχήματα που καταθέτουν, καθώς ισχυρισμοί για λάθη δεν θα λαμβάνονται
υπόψη μετά από την απομάκρυνση του πελάτη από το σημείο συναλλαγής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.

Η πληρωμή των κερδών υπόκειται στους γενικούς κανόνες της totesport. Η πληρωμή κερδών από στοιχήματα που κατατέθηκαν μέσω τρίτων
μερών υπόκειται στους κανόνες πληρωμής τρίτων μερών.

2.

Οι πελάτες πρέπει να ελέγχουν τις πληρωμές, καθώς τυχόν ισχυρισμοί για λάθη δεν θα λαμβάνονται υπόψη μετά από την απομάκρυνση του
πελάτη από το σημείο συναλλαγής.

3.

Σε περίπτωση ύπαρξης ένστασης ή Έρευνας Ελλανοδίκη που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάταξη του νικητή ίππου ή των ίππων σε
αμειβόμενη θέση, δεν θα πραγματοποιείται πληρωμή μέχρι την ολοκλήρωση της Προζύγισης. Σε διαφορετική περίπτωση, η πληρωμή για
νικηφόρα δελτία πραγματοποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της totepool όταν ανακοινώνεται η απόδοση.

4.

Σε περίπτωση τροποποίησης αποτελέσματος, τυχόν αξιώσεις για επιπρόσθετες πληρωμές για δελτία που έχουν ήδη παραδοθεί πρέπει να
απευθύνονται στην κάτωθι διεύθυνση.

5.

Η totepool διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλλει το σύνολο ή μέρος των κερδών με επιταγή που παραλαμβάνεται από την κάτωθι διεύθυνση.

6.

Αξίωση πληρωμών μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρόμησης των δελτίων στην ακόλουθη διεύθυνση: Customer Services, The Spectrum,
56-58 Benson Road, Birchwood, Warrington, WA3 7PQ. Οι πληρωμές μέσω ταχυδρομείου θα γίνονται κανονικά με επιταγή, ωστόσο οι πελάτες
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την καταβολή των κερδών απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε
λογαριασμό totesport, εφόσον έχουν παρασχεθεί πλήρη στοιχεία.

7.

Η είσπραξη των πληρωμών είναι δυνατή έως και 12 μήνες κατόπιν της αγοράς. Τυχόν αξιώσεις μετά την περίοδο αυτή πρέπει να υποβάλλονται
γραπτώς σύμφωνα με τον Κανόνα 6 παραπάνω. Οι όροι πληρωμής μέσω καταστημάτων τρίτων ενδέχεται να διαφέρουν.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Το προσωπικό και η διοίκηση της εταιρείας μας θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση κάθε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων κανόνων.
Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης μείνει δυσαρεστημένος από την απόφαση του προσωπικού και της διοίκησης, ή σε περίπτωση που ανακύψει θέμα, το
οποίο δεν καλύπτεται από τους παρόντες κανόνες, οι πελάτες πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στην Totepool στη διεύθυνση The Spectrum, 56-58 Benson
Road, Birchwood, Warrington, W A3 7PQ, εξηγώντας λεπτομερώς τη διαφορά.
Σε περίπτωση που μείνετε δυσαρεστημένοι, σας παρακαλούμε να παραπέμψετε το ζήτημα, και πάλι γραπτώς, στο Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών.
Σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την υπόθεση της διαφοράς στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εκδίκασης Υποθέσεων
Στοιχηματισμού (IBAS), PO Box 62639, London, EC3P 3AS, τηλέφωνο 020 7347 5883, ή σε κοινώς αποδεκτό αναγνωρισμένο φορέα, για την έκδοση
ανεξάρτητης απόφασης. Εφόσον παρουσιαστούν τα γεγονότα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η απόφαση του φορέα εκδίκασης θα είναι δεσμευτική για
αμφότερα τα μέρη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του νικητή ίππου.
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα totewin διεξάγεται σε όλες τις ιπποδρομίες με δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
16,5% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 83,5% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το
ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.

Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό συμμετοχών που στοιχημάτισαν στο νικητή ίππο της
ιπποδρομίας. Έπειτα, αυτή η απόδοση στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα
απόδοση για συμμετοχή £1, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
(i) Εάν η απόδοση είναι μεγαλύτερη των 90p και μικρότερη των £1,10, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,10.
(ii) Εάν η απόδοση είναι 90p ή λιγότερο, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,02.
(iii)
Με την επιφύλαξη των (i) και (ii) ανωτέρω, εάν, λόγω ταυτόχρονης άφιξης ίππων στην πρώτη θέση, η προκύπτουσα απόδοση είναι ίση ή
μικρότερη από 60p, η καταβλητέα απόδοση θα είναι 60p. (Βλέπε κανόνα για Ταυτόχρονη Άφιξη Ίππων παρακάτω.)
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται έπειτα αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας νικητής ίππος έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 στο στοίχημα, τότε το διανεμόμενο ποσό
είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα
πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα
μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα
χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Παράδειγμα 1
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα totewin, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £1.000 και το συνολικό
ποσό που στοιχηματίστηκε στον νικητή ίππο είναι £0,80.
Καθώς ο νικητής ίππος έχει λάβει μισό ποντάρισμα, το διανεμόμενο ποσό των £1.000 αποτελεί την απόδοση που έχει υπολογιστεί.
Το συνολικό πληρωτέο ποσό για το νικητή ίππο είναι μόνο (0,80 x £1.000) = £800, οπότε τα υπόλοιπα £200 που δεν έχουν κερδηθεί θα μεταφερθούν σε
επόμενο στοίχημα totewin.
Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε το 16,5% των κρατήσεων προστίθεται πάλι στο
καθαρό ποσό που μεταφέρεται. Επομένως, το ακαθάριστο μεταφερόμενο ποσό σε αυτό το παράδειγμα είναι £200,00 / (1 - 16,5%) = £239,52.

Εάν ο νικητής ίππος δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού θα μεταφέρεται σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν
απόφασης της totepool. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των
μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί δεν επιτρέπονται στο στοίχημα totewin.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν. Τα στοιχήματα σε ίππους που
κηρύσσονται μη συμμετέχοντες πριν να τεθούν στις διαταγές του αφέτη θα θεωρούνται άκυρα και τα στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους μη
συμμετέχοντες ίππους θα επιστρέφονται.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε μια ιπποδρομία υπάρξει νίκη ελλείψει αντιπάλων, ή εάν η ιπποδρομία ακυρωθεί ή ματαιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα,
το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτό θα γίνεται ανεξάρτητα από το εάν η
ιπποδρομία θα επαναπρογραμματιστεί για άλλη ημερομηνία.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επιτρέπονται οι πολλαπλές επιλογές στο ίδιο δελτίο.
ΜΗ ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Εάν στο επίσημο αποτέλεσμα δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, το διανεμόμενο ποσό θα διαιρείται σε ίσα μέρη, όσα και οι
ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι. Για τον υπολογισμό του διανεμόμενου ποσού για κάθε ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο, το μέρος του διανεμόμενου
ποσού που διατίθεται για κάθε ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών που στοιχημάτισαν σε αυτό το συμμετέχοντα
ίππο. Η απόδοση ορίζεται έπειτα σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό των αποδόσεων.
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας ταυτόχρονα αφιχθείς ίππος έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό τον ίππο, τότε το
διανεμόμενο ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό τον ίππο είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό
στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το
υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχεί σε αυτό τον ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλο
στοίχημα totewin, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα,
οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Παράδειγμα 2
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα totewin, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £1.000 και στην πρώτη
θέση υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη δύο ίππων, του Α και του Β, στον κάθε ένα από τους οποίους έχουν στοιχηματιστεί τα ακόλουθα ποσά:
Α
B

£100,00
£0,90

Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε δύο ίσα μέρη και διατίθενται £500 για κάθε έναν από τους ίππους Α και Β.

Οι £500 που αντιστοιχούν στον ίππο Α διαιρούνται έπειτα με τις £100 των συμμετοχών που στοιχημάτισαν σε αυτό τον ίππο, και επομένως το
διανεμόμενο ποσό που υπολογίστηκε για τον ίππο Α είναι £5,00. Καθώς ο ίππος Β έχει λάβει μισό ποντάρισμα, οι £500 που αντιστοιχούν
στον ίππο αυτό είναι η απόδοση που υπολογίστηκε.
Το συνολικό πληρωτέο ποσό για τον ίππο Β είναι μόνο (0,90 x £500) = £450, οπότε τα υπόλοιπα £50 που δεν έχουν κερδηθεί θα
μεταφερθούν σε επόμενο στοίχημα totewin.
Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε το 16,5% των κρατήσεων προστίθεται πάλι στο
καθαρό ποσό που μεταφέρεται. Επομένως, το ακαθάριστο μεταφερόμενο ποσό σε αυτό το παράδειγμα είναι £50,00 / (1 - 16,5%) = £59,88.
Εάν ο ταυτόχρονα αφιχθείς ίππος δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το μέρος του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχεί σε αυτό τον ταυτόχρονα
αφιχθέντα ίππο θα μεταφέρεται σε στοίχημα totewin. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα,
οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή ίππου που θα πλασαριστεί σε νικηφόρα θέση για το στοίχημα.
Οι θέσεις άφιξης που αποτελούν νικηφόρες θέσεις για κάθε ιπποδρομία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι οι κάτωθι:
5 - 7 συμμετέχοντες ίπποι
1η & 2η
8 - 15 συμμετέχοντες ίπποι
1η, 2η & 3η
Σε ιπποδρομία άλλη από Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους
1η, 2η & 3η
Σε ιπποδρομία Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους
1η, 2η, 3η & 4η
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα toteplace διεξάγεται σε όλες τις ιπποδρομίες με πέντε ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
18% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 82% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το
ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με τον αριθμό αμειβόμενων θέσεων στην ιπποδρομία π.χ. δύο, τρεις ή τέσσερις σε ίση αναλογία. Έπειτα το ποσό που
αντιστοιχεί σε κάθε θέση διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών που στοιχημάτισαν σε αυτό τον ίππο ώστε να υπολογιστούν οι αποδόσεις για κάθε
θέση. Αυτή η απόδοση στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για
συμμετοχή £1, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
(i)
Εάν η απόδοση είναι μεγαλύτερη των 70p και μικρότερη των £1,10, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,10.
(ii) Εάν η απόδοση είναι 70p ή λιγότερο, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,02.
(iii)
Με την επιφύλαξη των (i) και (ii) ανωτέρω, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης ίππων, η ελάχιστη καταβλητέα απόδοση θα είναι 50p. (Βλέπε
κανόνα για Ταυτόχρονη Άφιξη Ίππων παρακάτω.) Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Στην περίπτωση (ii) ανωτέρω, δηλαδή εάν η απόδοση που υπολογίστηκε είναι μικρότερη από 70p, θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό των
υπόλοιπων ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση, σε ίσα μερίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για κάθε πλασαρισμένο ίππο
δεν είναι μικρότερη των 70p.
Παράδειγμα 3
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα toteplace, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £12.000, και ας
υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις αμειβόμενες θέσεις.
Τότε, το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται αρχικά σε κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι (£12.000 / 3) = £4.000.
Εάν υποθέσουμε ότι τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
Ίππος που τερμάτισε 3ος:

£1.000
£500
£8.000

Επομένως, οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση θα είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
£4,00
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
£8,00
Ίππος που τερμάτισε 3ος:
£0,50

Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για τον ίππο που τερμάτισε 3 ος είναι κάτω των 70p. Επομένως, θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό των
υπόλοιπων ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση, σε ίσα μερίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για κάθε ίππο που
πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση δεν είναι μικρότερη των 70p.
Το διανεμόμενο ποσό που θα διατεθεί στον ίππο που τερμάτισε 3 ος για την αύξηση της απόδοσης σε 70p είναι (£8.000 x 0,70) = £5.600. Αυτό σημαίνει
ότι, επιπρόσθετα, (£5.600 - £4.000) = £1.600 θα αφαιρεθούν από το διανεμόμενο ποσό των άλλων δύο ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση,
σε ίσα μερίδια, δηλαδή £800 θα αφαιρεθούν από τον κάθε έναν από τους δύο ίππους. Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο ποσό για κάθε ίππο που
πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι το εξής:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £4.000 - £800 = £3.200
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £4.000 - £800 = £3.200
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £4.000 + £1.600 = £5.600
Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £3.200 / £1.000 = £3,20
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £3.200 / £500 = £6,40
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £5.600 / £8.000 = £0,70
Έτσι, οι ανακοινωθείσες αποδόσεις είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
Ίππος που τερμάτισε 3ος:

£3,20
£6,40
£1,02

Παράδειγμα 4
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα toteplace, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £12.000 και υπάρχουν
τρεις αμειβόμενες θέσεις.
Τότε, το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται αρχικά σε κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι (£12.000 / 3) = £4.000. Εάν υποθέσουμε ότι
τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
Ίππος που τερμάτισε 3ος:

£5.000
£100
£8.000

(Σημείωση: Το συνολικό ποσό νικηφόρων μονάδων μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το καθαρό διανεμόμενο ποσό λόγω των κρατήσεων.)
Οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για τους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση θα είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
Ίππος που τερμάτισε 3ος:

£0,80
£40,00
£0,50

Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για τον ίππο που τερμάτισε 3 ος είναι κάτω των 70p. Επομένως, θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό των
υπόλοιπων ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση, σε ίσα μερίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για κάθε ίππο που
πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση δεν είναι μικρότερη των 70p.
Το διανεμόμενο ποσό που θα διατεθεί στον ίππο που τερμάτισε 3ος για την αύξηση της απόδοσης σε 70p είναι (£8.000 x 0,70) = £5.600. Αυτό σημαίνει
ότι, επιπρόσθετα, (£5.600 - £4.000) = £1.600 θα αφαιρεθούν από το διανεμόμενο ποσό των άλλων δύο ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση,
σε ίσα μερίδια, δηλαδή £800 θα αφαιρεθούν από τον κάθε έναν από τους δύο ίππους. Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο ποσό για κάθε ίππο που
πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι το εξής:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £4.000 - £800 = £3.200
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £4.000 - £800 = £3.200
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £4.000 + £1.600 = £5.600
Η απόδοση που υπολογίστηκε για κάθε συμμετέχοντα ίππο είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £3.200 / £5.000 = £0,64
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £3.200 / £100 = £32,00
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £5.600 / £8.000 = £0,70
Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για τον ίππο που τερμάτισε στην 1 η θέση έπεσε κάτω των 70p. Επομένως, θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο
ποσό του άλλου ίππου που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση, δηλαδή του ίππου που τερμάτισε 2 ος, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για
κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση δεν είναι μικρότερη των 70p.
Το διανεμόμενο ποσό που θα διατεθεί στον ίππο που τερμάτισε 1 ος για την αύξηση της απόδοσης σε 70p είναι (£5.000 x 0,70) = £3.500. Αυτό σημαίνει
ότι, επιπρόσθετα, (£3.500 - £3.200) = £300 θα αφαιρεθούν από το διανεμόμενο ποσό του ίππου που τερμάτισε 2 ος. Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο
ποσό για κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι το εξής:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £3.200 + £300 = £3.500
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £3.200 -£300 = £2.900
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £5.600
Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £3.500 / £5.000 = £0,70
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £2.900 / £100 = £29,00
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £5.600 / £8.000 = £0,70
Έτσι, οι ανακοινωθείσες αποδόσεις είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
Ίππος που τερμάτισε 3ος:

£1,02
£29,00
£1,02

Εάν ένας ίππος που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό τον
ίππο, τότε το διανεμόμενο ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό τον ίππο είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό
στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το
υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχεί σε αυτό τον ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα διαιρεθεί
σε ίσα μέρη μεταξύ των υπόλοιπων ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενες θέσεις, οι οποίοι έλαβαν όλο το ποντάρισμα.
Παράδειγμα 5
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα toteplace, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £3.000 και υπάρχουν
τρεις αμειβόμενες θέσεις.
Τότε, το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται αρχικά σε κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι (£3.000 / 3) = £1.000.
Εάν υποθέσουμε ότι τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί στους τρεις ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος:
Ίππος που τερμάτισε 2ος:
Ίππος που τερμάτισε 3ος:

£500,00
£100,00
£0,40

Ο ίππος που τερμάτισε 3ος έλαβε μισό ποντάρισμα, επομένως μόνο οι £400 από τις £1.000 που διατίθενται για αυτό τον ίππο θα πληρωθούν για αυτό τον
ίππο. Το υπόλοιπο των £600 θα κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ των υπόλοιπων ίππων που έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα, και επομένως επιπλέον £300
θα διατεθούν σε κάθε έναν από τους ίππους που τερμάτισαν 1ος και 2ος.
Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο ποσό για κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι το εξής:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £1.000 + £300 = £1.300
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £1.000 + £300 = £1.300
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £1.000 - £600 = £400
Η απόδοση που υπολογίστηκε για κάθε συμμετέχοντα ίππο είναι:
Ίππος που τερμάτισε 1ος: £1.300 / £500,00 = £2,60
Ίππος που τερμάτισε 2ος: £1.300 / £100,00 = £13,00
Ίππος που τερμάτισε 3ος: £400 / £0,40 = £1.000,00
Εάν ένας ίππος που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση δεν έχει λάβει ποντάρισμα, το μέρος του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχεί σε αυτό τον
ίππο θα διαιρεθεί σε ίσα μέρη μεταξύ των υπόλοιπων ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενες θέσεις.
Εάν κανένας από τους υπόλοιπους ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση δεν έχει λάβει όλο το ποντάρισμα, το υπόλοιπο του διανεμόμενου
ποσού που θα διατίθετο σε κάθε τέτοιο ίππο, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι
κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα
μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν κανένας από τους ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού θα
μεταφέρεται σε άλλη ιπποδρομία με απόφαση της totepool. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των
μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί δεν επιτρέπονται στο στοίχημα toteplace.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν. Τα στοιχήματα σε ίππους που
κηρύσσονται μη συμμετέχοντες πριν να τεθούν στις διαταγές του αφέτη θα θεωρούνται άκυρα και τα στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους μη
συμμετέχοντες ίππους θα επιστρέφονται.
ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν μια ιπποδρομία ακυρωθεί ή ματαιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι
συμμετοχές θα επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτό θα γίνεται ανεξάρτητα από το εάν η ιπποδρομία θα επαναπρογραμματιστεί για
άλλη ημερομηνία.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων ίππων σε οποιαδήποτε ιπποδρομία είναι μικρότερος των πέντε, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι
συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επιτρέπονται οι πολλαπλές επιλογές στο ίδιο δελτίο.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν ο επίσημος αριθμός αφιχθέντων ίππων είναι μικρότερος από τον αριθμό των ορισθεισών θέσεων σε οποιοδήποτε σκέλος, μόνο οι συμμετέχοντες
ίπποι που τερματίζουν θα θεωρούνται αμειβόμενοι. Το διανεμόμενο ποσό θα διαιρείται δια του αριθμού των αφιχθέντων ίππων και όχι δια του
αριθμού των θέσεων που ήταν αμειβόμενες αρχικά στην ιπποδρομία.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τελευταία θέση, η οποία αποτελεί αμειβόμενη θέση, καταβάλλεται απόδοση για
κάθε έναν από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε θέση διαιρείται ισομερώς μεταξύ των ταυτόχρονα αφιχθέντων
ίππων.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην προτελευταία θέση, η οποία αποτελεί αμειβόμενη θέση, π.χ. για την 3 η θέση σε
ιπποδρομία, στην οποία τέσσερις θέσεις είναι αμειβόμενες, καταβάλλεται απόδοση για κάθε έναν από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους. Το
συνολικό ποσό που διατίθεται για τις τελευταίες δύο θέσεις διαιρείται ισομερώς μεταξύ των ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων.

Η αναλογία των διανεμόμενων ποσών που διατίθενται για κάθε ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης είναι η
εξής:

2 θέσεις, 2 συμμετέχοντες ίπποι στην
1η θέση

1ος(Α)
1ος(Β)

1/2
1/2

2 θέσεις, 2 συμμετέχοντες ίπποι στη
2η θέση

1ος
2ος(Α)
2ος(Β)

1/2
1/4
1/4

2 θέσεις, 3 συμμετέχοντες ίπποι στην
1η θέση

1ος(Α)
1ος(Β)
1ος(Γ)

1/3
1/3
1/3

2 θέσεις, 3 συμμετέχοντες ίπποι στη
2η θέση

1ος
2ος(Α)
2ος(Β)
2ος(Γ)

1/2
1/6
1/6
1/6

3 θέσεις, 2 συμμετέχοντες ίπποι στην
3η θέση

1ος
2ος
3ος(Α)

1/3
1/3
1/6
3ος(Β)

1/6

3 θέσεις, 3 συμμετέχοντες ίπποι στη 2η θέση

1ος
2ος(Α)
2ος(Β)
2ος(Γ)

1/3
2/9
2/9
2/9

3 θέσεις, 3 συμμετέχοντες ίπποι στην 3η θέση

1ος
2ος
3ος(Α)
3ος(Β)
3ος(Γ)

1/3
1/3
1/9
1/9
1/9

4 θέσεις, 2 συμμετέχοντες ίπποι στην 4η θέση

1ος
2ος
3ος
4ος(A)
4ος(Β)

1/4
1/4
1/4
1/8
1/8

4 θέσεις, 3 συμμετέχοντες ίπποι στην 3η θέση

1ος
2ος
3ος(Α)
3ος(Β)
3ος(Γ)

1/4
1/4
1/6
1/6
1/6

4 θέσεις, 3 συμμετέχοντες ίπποι στην 4η θέση

1ος
2ος
3ος
4ος(A)
4ος(Β)
4ος(Γ)

1/4
1/4
1/4
1/12
1/12
1/12

Για τον υπολογισμό του διανεμόμενου ποσού για κάθε ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο, το μέρος του διανεμόμενου ποσού που διατίθεται για κάθε
ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών που στοιχημάτισαν σε αυτό το συμμετέχοντα ίππο. Η απόδοση ορίζεται έπειτα
σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό των αποδόσεων.

Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης ίππων, εάν η απόδοση που υπολογίστηκε για ένα από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους είναι μικρότερη από
50p, η ανακοινωθείσα απόδοση θα είναι 50p και δεν θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται στους υπόλοιπους ίππους που
πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση για την αύξηση της απόδοσης που υπολογίστηκε.

Εάν ένας ταυτόχρονα αφιχθείς ίππος έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό τον ίππο, τότε το
διανεμόμενο ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό τον ίππο είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό

στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το
υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού που αντιστοιχεί σε αυτό τον ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα διαιρείται μεταξύ όλων
των ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση και που έλαβαν όλο το ποντάρισμα, και θα διατίθεται σε ίσα μέρη, με την εξαίρεση των λοιπών
ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων για τους οποίους το ποσό θα καταμερίζεται όπως ορίζεται στον κανόνα ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων παρακάτω.
Εάν ένας ταυτόχρονα αφιχθείς ίππος δεν έχει λάβει ποντάρισμα, το διανεμόμενο ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό τον ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο, το
οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα διαιρείται μεταξύ των υπόλοιπων ίππων που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση και που έλαβαν όλο το ποντάρισμα, και
θα διατίθεται σε ίσα μέρη, με την εξαίρεση των λοιπών ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων για τους οποίους το ποσό θα καταμερίζεται όπως ορίζεται στον
κανόνα ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων παρακάτω.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν τα χρήματα εντός του στοιχήματος toteplace πρέπει να μεταφερθούν μεταξύ των ίππων που πλασαρίστηκαν σε
αμειβόμενη θέση, είτε προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση που υπολογίστηκε ώστε να φτάσει ένα ορισμένο ελάχιστο όριο ή προκειμένου να
επαναδιατεθούν χρήματα από έναν ίππο που πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση και που δεν έλαβε όλο το ποντάρισμα στους υπόλοιπους ίππους που
πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση και που έλαβαν όλο το ποντάρισμα, τότε τα μεταφερόμενα χρήματα από ή προς έναν ίππο που πλασαρίστηκε σε
αμειβόμενη θέση θα καταμερίζονται σύμφωνα με τις ίδιες αναλογίες που εφαρμόζονται για τη διάθεση χρημάτων στην περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης
ίππων, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα.
Παράδειγμα 6
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ταυτόχρονη άφιξη δύο ίππων στην 3η θέση, όπου οι αμειβόμενες θέσεις στο στοίχημα toteplace είναι τρεις, όπου
ο ίππος που τερμάτισε 1ος έχει λάβει μισό ποντάρισμα,
ο ίππος που τερμάτισε 2ος και οι δύο ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι της 3ης θέσης έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα,
το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού, που δεν κέρδισε κανείς, για τον ίππο που τερμάτισε 1 ος είναι £1.000.
Οι £1.000 θα πρέπει να μοιραστούν στους υπόλοιπους ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση και που έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα. Αυτοί
είναι οι ίπποι που τερμάτισαν 2 ος, 3ος(Α) και 3ος(Β). Από τον ανωτέρω πίνακα, η αναλογία του διανεμόμενου ποσού που διατίθεται σε κάθε ίππο που
πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι:
1ος
1/3
2ος
1/3
3ος(Α)
1/6
3ος(Β)
1/6

Επομένως, στους δύο ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους θα διατεθεί το μισό ποσό από αυτό που θα διατεθεί στον ίππο που τερμάτισε 2 ος, δηλαδή στο 2ο
ίππο θα διατεθούν £500 και σε κάθε έναν από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους θα διατεθούν £250.
Παράδειγμα 7
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ταυτόχρονη άφιξη τριών ίππων στη 2η θέση σε στοίχημα toteplace, όπου οι αμειβόμενες θέσεις είναι τρεις κι όπου:
ένας από τους τρεις ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους στη 2η θέση έχει λάβει μισό ποντάρισμα,
οι υπόλοιποι ίπποι που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα,
το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού που δεν έχει κερδηθεί για τον ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο με το μισό ποντάρισμα είναι £700.
Οι £700 θα πρέπει να μοιραστούν στους υπόλοιπους ίππους που πλασαρίστηκαν σε αμειβόμενη θέση και που έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα. Αυτοί
είναι οι ίπποι που τερμάτισαν 1 ος, 2ος(Α) και 2ος(Β). Από τον ανωτέρω πίνακα, η αναλογία του διανεμόμενου ποσού που διατίθεται σε κάθε ίππο που
πλασαρίστηκε σε αμειβόμενη θέση είναι:
1ος
1/3
2ος(Α)
2/9
2ος(Β)
2/9
2ος(Γ)
2/9
Επομένως, σε κάθε έναν από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους που έλαβαν όλο το ποντάρισμα θα διατίθενται τα δύο τρίτα του ποσού που θα
διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε 1ος, δηλαδή στον ίππο που τερμάτισε 1 ος θα διατίθενται £300 και σε κάθε έναν από τους δύο ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους θα διατίθενται £200.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή δύο ίππων που θα τερματίσουν σε οποιαδήποτε από τις πρώτες τρεις θέσεις.
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα toteswinger διεξάγεται σε όλες τις ιπποδρομίες όπου έχουν ανακοινωθεί έξι ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων.
Πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση όλων των στοιχημάτων στο σύστημα και του συνόλου των καταβληθεισών συμμετοχών πριν από την έναρξη της
ιπποδρομίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
30% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 70% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Το σύνολο των χρημάτων που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το τυχόν μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν
το ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν το σύνολο
των χρημάτων που έχουν στοιχηματιστεί μαζί με το τυχόν μεταφερόμενο ποσό υπερβαίνουν την εγγύηση.
Εάν ο αριθμός των ίππων που αγωνίσθηκαν/έτρεξαν τελικά είναι έξι ή περισσότεροι, ακόμα και σε ιπποδρομίες Ι.Ε.Ε. 16 ή
περισσότερων συμμετεχόντων ίππων, τότε θα υπάρχουν τρεις νικηφόροι συνδυασμοί.
Συνδυασμός 1:

1ος + 2ος (ανεξαρτήτως σειράς)

Συνδυασμός 2:

1ος + 3ος (ανεξαρτήτως σειράς)

Συνδυασμός 3:

2ος + 3ος (ανεξαρτήτως σειράς)

Το ένα τρίτο του διανεμόμενου ποσού θα διατεθεί για κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Έπειτα αυτό το ποσό διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών σε
αυτό το συνδυασμό ώστε να υπολογιστούν οι αποδόσεις του κάθε συνδυασμού.
Εάν ο αριθμός των ίππων που αγωνίσθηκαν/έτρεξαν τελικά μειωθεί σε μόλις τέσσερις ή πέντε, τότε υπάρχει μόνο ένας νικηφόρος συνδυασμός:
1ος + 2ος (ανεξαρτήτως σειράς)
Σε αυτή την περίπτωση, όλο το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών σε αυτό το συνδυασμό ώστε να υπολογιστεί η απόδοση.
Έπειτα, αυτή η απόδοση στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για
συμμετοχή £1, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
(i) Εάν η απόδοση είναι μεγαλύτερη των 70p και μικρότερη των £1,10, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,10.
(ii) Εάν η απόδοση είναι 70p ή λιγότερο, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,02.
(iii) Με την επιφύλαξη των (i) και (ii) ανωτέρω, εάν, λόγω ταυτόχρονης άφιξης ίππων, το τμήμα του διανεμόμενου ποσού μειωθεί κάτω του ενός τρίτου για
οποιοδήποτε νικηφόρο συνδυασμό σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους, ή αν μειωθεί κάτω του διανεμόμενου ποσού σε
ιπποδρομίες με τέσσερις ή πέντε ίππους, η ελάχιστη πληρωτέα απόδοση σε έναν τέτοιο συνδυασμό θα είναι 50p. (Βλέπε κανόνα για Ταυτόχρονη
Άφιξη Ίππων παρακάτω.)
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.

Σε περίπτωση του (ii) ανωτέρω, δηλαδή εάν η πληρωτέα απόδοση πέσει κάτω των 70p, τότε τα χρήματα θα προκύψουν από τους υπόλοιπους
νικηφόρους συνδυασμούς, σε ίσα μερίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη πληρωτέα απόδοση για κάθε συνδυασμό δεν είναι μικρότερη των
70p.
Παράδειγμα 8
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα toteswinger, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £12.000.
Τότε, το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται αρχικά σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι (£12.000 / 3) = £4.000.
Εάν υποθέσουμε ότι τα ποσά που έχουν επενδυθεί στους τρεις νικηφόρους συνδυασμούς είναι:
1ος + 2ος:
1ος + 3ος:
2ος + 3ος:

£1.000
£500
£8.000

Επομένως, οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για τους τρεις νικηφόρους συνδυασμούς θα είναι:
1ος + 2ος:
£4,00
1ος + 3ος:
£8,00
2ος + 3ος:
£0,50
Οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για το συνδυασμό «2ος + 3ος» είναι κάτω των 70p. Επομένως, θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό
των υπόλοιπων νικηφόρων συνδυασμών, σε ίσα μερίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για κάθε νικηφόρο συνδυασμό δεν είναι
μικρότερη των 70p.
Το διανεμόμενο ποσό που θα διατεθεί στο συνδυασμό «2ος + 3ος» για την αύξηση της απόδοσης σε 70p είναι (£8.000 x 0,70) = £5.600. Αυτό σημαίνει ότι,
επιπρόσθετα, (£5.600 - £4.000) = £1.600 θα αφαιρεθούν από το διανεμόμενο ποσό των δύο άλλων νικηφόρων συνδυασμών, δηλαδή £800 από τον κάθε
νικηφόρο συνδυασμό. Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο ποσό για κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι το εξής:
1ος + 2ος: £4.000 - £800 = £3.200
1ος + 3ος: £4.000 - £800 = £3.200
2ος + 3ος: £4.000 + £1.600 = £5.600
Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι:
1ος + 2ος: £3.200 / £1.000 = £3,20
1ος + 3ος: £3.200 / £500 = £6,40
2ος + 3ος: £5.600 / £8.000 = £0,70
Έτσι, οι ανακοινωθείσες αποδόσεις είναι:
1ος + 2ος:
£3,20
1ος + 3ος:
£6,40
ος
ος
2 +3 :
£1,02

Παράδειγμα 9
Ας υποθέσουμε ακόμη μια φορά ότι έχουμε ένα στοίχημα toteswinger, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι
£12.000.
Τότε, το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται αρχικά σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι (£12.000 / 3) = £4.000.
Εάν υποθέσουμε ότι τα ποσά που έχουν επενδυθεί στους τρεις νικηφόρους συνδυασμούς είναι:

(Σημείωση: Το συνολικό ποσό νικηφόρων μονάδων μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το καθαρό διανεμόμενο ποσό λόγω των κρατήσεων.)
Οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για τους τρεις νικηφόρους συνδυασμούς θα είναι:

Οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για το συνδυασμό «2 ος + 3ος» είναι κάτω των 70p. Επομένως, θα αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό
των υπόλοιπων νικηφόρων συνδυασμών, σε ίσα μερίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για κάθε νικηφόρο συνδυασμό δεν είναι
μικρότερη των 70p.
Το διανεμόμενο ποσό που θα διατεθεί στο συνδυασμό «2 ος + 3ος» για την αύξηση της απόδοσης σε 70p είναι (£8.000 x 0,70) = £5.600. Αυτό σημαίνει ότι,
επιπρόσθετα, (£5.600 - £4.000) = £1.600 θα αφαιρεθούν από το διανεμόμενο ποσό των άλλων νικηφόρων συνδυασμών, σε ίσα μερίδια, δηλαδή £800
από τον κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο ποσό για κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι το εξής:
1ος + 2ος:
£4.000 - £800 = £3.200
1ος + 3ος:
£4.000 - £800 = £3.200
2ος + 3ος:

£4.000 + £1.600 = £5.600

Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι:
1ος + 2ος:
1ος + 3ος:
2ος + 3ος:

£3.200 / £5.000 = £0,64
£3.200 / £100 = £32,00
£5.600 / £8.000 = £0,70

Η απόδοση για το συνδυασμό «1 ος + 2ος» έπεσε κάτω των 70p. Επομένως, θα πρέπει να αφαιρεθούν χρήματα από το διανεμόμενο ποσό των υπόλοιπων
νικηφόρων συνδυασμών, δηλαδή από το συνδυασμό «1 ος + 3ος», ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελάχιστη απόδοση για κάθε νικηφόρο συνδυασμό δεν είναι
μικρότερη των 70p.
Το διανεμόμενο ποσό που θα διατεθεί στο συνδυασμό «1 ος + 2ος» για την αύξηση της απόδοσης σε 70p είναι (£5.000 x 0,70) = £3.500. Αυτό σημαίνει ότι,
επιπρόσθετα, (£3.500 - £3.200) = £300 θα αφαιρεθούν από το διανεμόμενο ποσό του συνδυασμού «1 ος + 3ος». Έτσι, το αναθεωρημένο διανεμόμενο ποσό
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι το εξής:
1ος + 2ος:
£3.200 + £300 = £3.500
1ος + 3ος:
£3.200 - £300 = £2.900
2ος + 3ος:
£5.600
Η απόδοση που έχει υπολογιστεί για κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι:
1ος + 2ος:
1ος + 3ος:

£3.500 / £5.000 = £0,70
£2.900 / £100 = £29,00

2ος + 3ος:

£5.600 / £8.000 = £0,70

Έτσι, οι ανακοινωθείσες αποδόσεις είναι:
1ος + 2ος:
£1,02
1ος + 3ος:
£29,00
2ος + 3ος:
£1,02
Εάν ένας συνδυασμός έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το συνδυασμό, τότε το διανεμόμενο
ποσό που διατίθεται για αυτό το συνδυασμό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται
έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για συμμετοχή £1. Το υπόλοιπο του
διανεμόμενου ποσού, που θα διατίθετο σε αυτό το συνδυασμό στον οποίο δεν πόνταρε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης
της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό
ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Παράδειγμα 10
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα toteswinger, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £3.000.
Τότε, το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται αρχικά σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι (£12.000 / 3) = £4.000.
Εάν υποθέσουμε ότι τα ποσά που έχουν επενδυθεί στους τρεις νικηφόρους συνδυασμούς είναι:
1ος + 2ος:
£100,00
1ος + 3ος:
£50,00
2ος + 3ος:
£0,60
Οι αποδόσεις που έχουν υπολογιστεί για τους νικηφόρους συνδυασμούς «1 ος + 2ος» και «1ος + 3ος» είναι £10,00 και £20,00 αντιστοίχως. Καθώς ο
συνδυασμός «2ος + 3ος» έχει λάβει μισό ποντάρισμα, το διανεμόμενο ποσό των £1.000 είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί για αυτό το συνδυασμό.
Το συνολικό πληρωτέο ποσό για αυτό το συνδυασμό είναι μόνο (0,6 x £1.000) = £600, οπότε τα υπόλοιπα £400 που δεν έχουν κερδηθεί θα
μεταφερθούν σε επόμενο στοίχημα toteswinger .

Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε το 30% των κρατήσεων προστίθεται πάλι στο
καθαρό ποσό που μεταφέρεται. Επομένως, το ακαθάριστο μεταφερόμενο ποσό σε αυτό το παράδειγμα είναι £400,00 / (1 - 30%) = £571,43.
Εάν ένας συνδυασμός δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το διανεμόμενο ποσό αυτού του συνδυασμού θα μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν
αποφάσεως της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι
στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί δεν επιτρέπονται στο στοίχημα toteswinger.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν. Τα στοιχήματα σε ίππους που
κηρύσσονται μη συμμετέχοντες πριν να τεθούν στις διαταγές του αφέτη θα θεωρούνται άκυρα και τα στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους μη
συμμετέχοντες ίππους θα επιστρέφονται.
ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν μια ιπποδρομία ακυρωθεί ή ματαιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές
θα επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτό θα γίνεται ανεξάρτητα από το εάν η ιπποδρομία θα επαναπρογραμματιστεί για άλλη
ημερομηνία.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων ίππων μειωθεί σε τέσσερις ή πέντε, τότε η απόδοση θα καταβάλλεται μόνο για τους ίππους που τερμάτισαν στην
πρώτη και τη δεύτερη θέση, ανεξαρτήτως σειράς.
Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων ίππων σε οποιαδήποτε ιπποδρομία είναι μικρότερος των τεσσάρων, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι
συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα στοιχήματα με στάνταρ (banker) επιτρέπονται και περιορίζονται σε ένα ανά στοίχημα. Ένα στοίχημα toteswinger με στάνταρ σας επιτρέπει να
συνδυάσετε έναν ίππο που πιστεύετε ότι θα τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις με οποιοδήποτε αριθμό άλλων ίππων.
Τα στοιχήματα περιορισμού (permutation) είναι αποδεκτά.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν μόνο δύο ίπποι τερματίσουν επίσημα στην ιπποδρομία, η απόδοση θα ανακοινωθεί μόνο για τον πρώτο και το δεύτερο ίππο, ανεξαρτήτως σειράς.
Εάν αυτός ο συνδυασμός δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το ποσό θα μεταφέρεται σε άλλη ιπποδρομία με απόφαση της totepool.
Εάν μόνο ένας ίππος τερματίσει επίσημα στην ιπποδρομία, η απόδοση θα ανακοινωθεί για αυτόν τον ίππο σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο. Αυτή
θα είναι η μόνη ανακοινωθείσα απόδοση. Εάν ο νικητής ίππος δεν έχει συμπεριληφθεί σε συνδυασμό που να έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το ποσό θα
μεταφέρεται σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση που τρέχουν έξι ή περισσότεροι ίπποι:
Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 1η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι οποιοιδήποτε δύο από τους πρώτους τρεις αφιχθέντες ίππους.
Εάν τρεις ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 1η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι οποιοιδήποτε δύο από τους πρώτους τρεις αφιχθέντες ίππους.
Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στη 2η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι οποιοιδήποτε δύο από τους πρώτους τρεις αφιχθέντες ίππους.
Εάν τρεις ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στη 2 η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι ο πρώτος ίππος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους και οποιοιδήποτε δύο ίπποι από τους τρεις ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους.
Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 3 η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι ο 1 ος και ο 2ος, ο 1ος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους και ο 2ος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους.
Εάν τρεις ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 3η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι ο 1ος και ο 2ος, ο 1ος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα
αφιχθέντες ίππους και ο 2ος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους.
Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 1 η θέση και δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 3 η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι οι δύο
συμμετέχοντες ίπποι που τερμάτισαν ταυτόχρονα πρώτοι, και οποιοσδήποτε από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους στην 1 η θέση με οποιονδήποτε
από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους στην 3η θέση.
Εάν υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη ίππων στην 1 η θέση ή στη 2η θέση, η απόδοση θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το διανεμόμενο ποσό, σε ίσα μέρη
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Εάν υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη ίππων στην 3 η θέση, τότε το 1/3 του ποσού θα διατεθεί στο συνδυασμό 1ος και 2ος ενώ το
υπόλοιπο καθαρό ποσό θα δοθεί, σε ίσα μέρη, στους υπόλοιπους συνδυασμούς.
Σε περίπτωση που τρέχουν τέσσερις ή πέντε ίπποι:
Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 1η θέση, ο νικηφόρος συνδυασμός θα αποτελείται από αυτούς τους δύο ίππους.
Εάν τρεις ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 1η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι οποιοιδήποτε δύο από αυτούς τους τρεις ίππους.

Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στη 2η θέση, οι νικηφόροι συνδυασμοί θα είναι ο 1ος με οποιονδήποτε από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους.
Εάν δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην 1η θέση, τότε θα υπάρχει μία πληρωτέα απόδοση για την επιλογή των δύο αυτών ίππων στο στοίχημα.
Εάν υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη ίππων στη 2 η θέση ή ταυτόχρονη άφιξη τριών ή περισσότερων ίππων στην 1 η θέση, η απόδοση θα υπολογίζεται
αναλογικά ως προς το διανεμόμενο ποσό, σε ίσα μέρη για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Παρακάτω υπάρχει μια εκτενής λίστα με την αναλογία των διανεμόμενων ποσών που διατίθενται σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό του toteswinger σε
περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης.
Σε περίπτωση που τρέχουν έξι ή περισσότεροι ίπποι:
2 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Α) + 3ος
1ος(Β) + 3ος

1/3
1/3
1/3

3 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Α) + 1ος(Γ)
1ος(Β) + 1ος(Γ)

1/3
1/3
1/3

2 ίπποι στην 1η θέση, 2 ίπποι στην 3η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Α) + 3ος(Α)
1ος(Α) + 3ος(Β)
1ος(Β) + 3ος(Α)
1ος(Β) + 3ος(Β)

1/3
1/6
1/6
1/6
1/6

2 ίπποι στην 1η θέση, 3 ίπποι στην 3η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Α) + 3ος(Α)
1ος(Α) + 3ος(Β)
1ος(Α) + 3ος(Γ)
1ος(Β) + 3ος(Α)
1ος(Β) + 3ος(Β)
1ος(Β) + 3ος(Γ)

1/3
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

2 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β)
2ος(Α) + 2ος(Β)

1/3
1/3
1/3

3 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β)
1ος + 2ος(Γ)
2ος(Α) + 2ος(Β)
2ος(Β) + 2ος(Γ)
2ος(Γ) + 2ος(Α)

2/9
2/9
2/9
1/9
1/9
1/9

2 ίπποι στην 3η θέση

1ος + 2ος
1ος + 3ος(Α)
1ος + 3ος(Β)
2ος + 3ος(Α)

1/3
1/6
1/6
1/6

2ος + 3ος(Β)

1/6

1ος + 2ος
1ος + 3ος(Α)
1ος + 3ος(Β)
1ος + 3ος(Γ)
2ος + 3ος(Α)
2ος + 3ος(Β)
2ος + 3ος(Γ)

1/3
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

2 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)

1/1

3 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Α) + 1ος(Γ)
1ος(Β) + 1ος(Γ)

1/3
1/3
1/3

2 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β)

1/2
1/2

3 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α)

1/3

3 ίπποι στην 3η θέση

Σε περίπτωση που τρέχουν μόνο τέσσερις ή πέντε ίπποι:

1ος + 2ος(Β)
1ος + 2ος(Γ)

1/3
1/3

Έπειτα αυτό το ποσό διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών σε αυτό το συνδυασμό ώστε να υπολογιστούν οι αποδόσεις. Η απόδοση ορίζεται έπειτα
σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό των αποδόσεων.
Στη συνέχεια, οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας συνδυασμός με ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους δεν έχει λάβει όλο το ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για
αυτό το συνδυασμό, τότε το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται για αυτό το συνδυασμό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους
ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για
στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού, που θα διατίθετο σε αυτό το συνδυασμό στον οποίο δεν πόνταρε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη
ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε
αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν ένας συνδυασμός με ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους δεν έχει λάβει ποντάρισμα, το διανεμόμενο ποσό, που θα διατίθετο σε αυτό το συνδυασμό
στον οποίο δεν πόνταρε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα
αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης ίππων, εάν πρέπει να μεταφερθούν χρήματα μεταξύ νικηφόρων συνδυασμών του toteswinger ούτως ώστε να
αυξηθεί η απόδοση σε ένα συγκεκριμένο ελάχιστο όριο, τότε τα χρήματα που μεταφέρονται από οποιοδήποτε νικηφόρο συνδυασμό θα αφαιρούνται
κατά την ίδια αναλογία με την οποία διατίθενται σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης ίππων, όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας.
Παράδειγμα 11
Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη δύο ίππων στην 3η θέση, σε ιπποδρομία με έξι ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους, όπου:
ο συνδυασμός «1ος + 3ος(Α)» έχει λάβει μισό ποντάρισμα·
όλοι οι άλλοι νικηφόροι συνδυασμοί έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα·
Το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού που δεν έχει κερδηθεί για το συνδυασμό με το μισό ποντάρισμα είναι £500.
Οι £500 θα πρέπει να μοιραστούν στους υπόλοιπους νικηφόρους συνδυασμούς που έχουν λάβει όλο το ποντάρισμα. Από τον ανωτέρω πίνακα, η
αναλογία του διανεμόμενου ποσού που διατίθεται σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό είναι:

Έτσι, καθένας από τους τρεις συνδυασμούς που περιλαμβάνει έναν από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους κι έχει λάβει όλο το ποντάρισμα, θα λάβει
τα μισά χρήματα σε σύγκριση με το συνδυασμό που περιλαμβάνει τους δύο πρώτους ίππους, δηλαδή οι £500 που δεν κερδήθηκαν στο συνδυασμό «1 ος
+ 3ος(Α)» θα διατεθούν ως εξής:
1ος + 2ος
£200
1ος + 3ος(Β)
£100
2ος + 3ος(Α)
£100
2ος + 3ος(Β)
£100

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του πρώτου και του δεύτερου ίππου, με την ακριβή σειρά άφιξης. Πρόκειται για την εκδοχή της totepool για το στοίχημα φορκάστ (computer
straight forecast ή CSF).
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα toteexacta διεξάγεται σε όλες τις ιπποδρομίες με τρεις ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
25% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 75% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το
ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό συμμετοχών που στοιχημάτισαν στο νικηφόρο συνδυασμό
toteexacta. Έπειτα, αυτή η απόδοση στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση
για συμμετοχή £1, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
(i) Εάν η απόδοση είναι μικρότερη των £1,10, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,10.

(ii)
Με την επιφύλαξη του (i) ανωτέρω, εάν, λόγω ταυτόχρονης άφιξης ίππων στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση, η προκύπτουσα απόδοση είναι ίση ή
μικρότερη από 60p, η καταβλητέα απόδοση θα είναι 60p. (Βλέπε κανόνα για Ταυτόχρονη Άφιξη Ίππων παρακάτω.)
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας νικηφόρος συνδυασμός toteexacta έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το
συνδυασμό, τότε το διανεμόμενο ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα
προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού,
το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται
τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν ο νικηφόρος συνδυασμός toteexacta δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού θα μεταφέρεται σε άλλη ιπποδρομία με
απόφαση της totepool. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί δεν επιτρέπονται στο στοίχημα toteexacta.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν. Τα στοιχήματα σε ίππους που
κηρύσσονται μη συμμετέχοντες πριν να τεθούν στις διαταγές του αφέτη θα θεωρούνται άκυρα και τα στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους μη
συμμετέχοντες ίππους θα επιστρέφονται.
ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν μια ιπποδρομία ακυρωθεί ή ματαιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές
θα επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτό θα γίνεται ανεξάρτητα από το εάν η ιπποδρομία θα επαναπρογραμματιστεί για άλλη
ημερομηνία.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων ίππων σε οποιαδήποτε ιπποδρομία είναι μικρότερος των τριών, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι
συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα στοιχήματα με σταθερό στάνταρ (fixed bankers) επιτρέπονται και περιορίζονται σε ένα ανά στοίχημα. Κάποια σημεία πωλήσεων επιτρέπουν επίσης
τα στοιχήματα με κυλιόμενο στάνταρ (floating bankers), που και πάλι περιορίζονται σε ένα ανά στοίχημα.
Ένα στοίχημα με σταθερό στάνταρ σας επιτρέπει να συνδυάσετε έναν ίππο που πιστεύετε ότι θα τερματίσει στην πρώτη θέση με οποιοδήποτε αριθμό
άλλων ίππων που θα τερματίσουν στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση.
Ένα στοίχημα με κυλιόμενο στάνταρ σας επιτρέπει να συνδυάσετε έναν ίππο που πιστεύετε ότι θα τερματίσει σε οποιαδήποτε από τις πρώτες δύο
θέσεις με οποιοδήποτε αριθμό άλλων ίππων. Αντίστροφα στοιχήματα exacta (1 ος + 2ος ανεξαρτήτως σειράς) και στοιχήματα περιορισμού (permutations,
δύο από οποιοδήποτε αριθμό ίππων που θα τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις) είναι αποδεκτά.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν μόνο ένας ίππος τερματίσει επίσημα στην ιπποδρομία, η απόδοση θα ανακοινωθεί για αυτόν τον ίππο σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο.
Εάν στο επίσημο αποτέλεσμα δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση, το διανεμόμενο ποσό θα διαιρείται σε ίσα μέρη, όσα
και οι νικηφόροι συνδυασμοί.
Η αναλογία των διανεμόμενων ποσών που διατίθενται σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό του toteexacta σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης είναι η εξής:
2 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Β) + 1ος(Α)

1/2
1/2

2 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β)

1/2
1/2

3 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Α) + 1ος(Γ)
1ος(Β) + 1ος(Α)
1ος(Β) + 1ος(Γ)
1ος(Γ) + 1ος(Α)
1ος(Γ) + 1ος(Β)

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

3 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β)
1ος + 2ος(Γ)

1/3
1/3
1/3

Ακολούθως, αυτό το ποσό διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών σε αυτό το συνδυασμό ώστε να υπολογιστούν οι αποδόσεις. Η απόδοση ορίζεται
έπειτα σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό των αποδόσεων.
Στη συνέχεια, οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας συνδυασμός με ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους δεν έχει λάβει όλο το ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για
αυτό το συνδυασμό, τότε το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται για αυτό το συνδυασμό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους
ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για
στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού, που θα διατίθετο σε αυτό το συνδυασμό στον οποίο δεν πόνταρε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη
ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε
αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Παράδειγμα 12
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα toteexacta, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £1.000 και στη
δεύτερη θέση υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη δύο ίππων, του Α και του Β, με τα ακόλουθα ποσά να έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό:
1ος + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β)

£100,00
£0,90

Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε δύο ίσα μέρη και διατίθενται £500 για κάθε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς.
Οι £500 που αντιστοιχούν στο συνδυασμό «1 ος + 2ος(Α)» διαιρούνται έπειτα με τις £100 των συμμετοχών που στοιχημάτισαν σε αυτόν το συνδυασμό, και
επομένως το διανεμόμενο ποσό που υπολογίστηκε για αυτό το συνδυασμό είναι £5,00.
Καθώς ο συνδυασμός «1ος + 2ος(Β)» έχει λάβει μισό ποντάρισμα, οι £500 που αντιστοιχούν στο συνδυασμό αυτό είναι η απόδοση που υπολογίστηκε.
Το συνολικό πληρωτέο ποσό για το συνδυασμό «1 ος + 2ος(Β)» είναι μόνο (0,9 x £500) = £450, οπότε τα υπόλοιπα £50 που δεν έχουν κερδηθεί θα
μεταφερθούν σε επόμενο στοίχημα toteexacta.
Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε το 25% των κρατήσεων προστίθεται πάλι στο
καθαρό ποσό που μεταφέρεται. Επομένως, το ακαθάριστο μεταφερόμενο ποσό σε αυτό το παράδειγμα είναι £50,00 / (1 - 25%) = £66,67.
Εάν ο συνδυασμός που περιλαμβάνει ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το μέρος του διανεμόμενου ποσού που
αντιστοιχεί σε αυτό το συνδυασμό θα μεταφέρεται σε άλλο στοίχημα toteexacta. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που
θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Η ελάχιστη πληρωτέα απόδοση στο στοίχημα toteexacta σε περίπτωση ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων είναι £0,60.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου ίππου, με την ακριβή σειρά άφιξης. Πρόκειται για την έκδοση της totepool για το στοίχημα
τρικάστ.
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα totetrifecta διεξάγεται σε όλες τις ιπποδρομίες με τρεις ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
25% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 75% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το ακαθάριστο
ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί
μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό συμμετοχών που στοιχημάτισαν στο νικηφόρο συνδυασμό
totetrifecta. Έπειτα, αυτή η απόδοση στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση
για συμμετοχή £1, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
(i) Εάν η απόδοση είναι μικρότερη των £1,10, η πληρωτέα απόδοση θα είναι £1,10.
(ii)
Με την επιφύλαξη του (i) ανωτέρω, εάν, λόγω ταυτόχρονης άφιξης ίππων στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση, η προκύπτουσα απόδοση είναι
ίση ή μικρότερη από 60p, η καταβλητέα απόδοση θα είναι 60p. (Βλέπε κανόνα για Ταυτόχρονη Άφιξη Ίππων παρακάτω.)
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας νικηφόρος συνδυασμός totetrifecta έχει λάβει μισό ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το
συνδυασμό, τότε το διανεμόμενο ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς

τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το
οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη
στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν ο νικηφόρος συνδυασμός totetrifecta δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού θα μεταφέρεται σε άλλη ιπποδρομία με
απόφαση της totepool. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί δεν επιτρέπονται στο στοίχημα totetrifecta.
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν. Τα στοιχήματα σε ίππους που
κηρύσσονται μη συμμετέχοντες πριν να τεθούν στις διαταγές του αφέτη θα θεωρούνται άκυρα και τα στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους μη
συμμετέχοντες ίππους θα επιστρέφονται.
ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν μια ιπποδρομία ακυρωθεί ή ματαιωθεί και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές
θα επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αυτό θα γίνεται ανεξάρτητα από το εάν η ιπποδρομία θα επαναπρογραμματιστεί για άλλη
ημερομηνία.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων ίππων σε οποιαδήποτε ιπποδρομία είναι μικρότερος των τριών, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι
συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τα στοιχήματα με σταθερό στάνταρ (fixed bankers) επιτρέπονται, είτε ένα είτε δύο ανά στοίχημα. Κάποια σημεία πωλήσεων επιτρέπουν επίσης τα
στοιχήματα με κυλιόμενο στάνταρ (floating bankers), που και πάλι περιορίζονται σε ένα ή δύο ανά στοίχημα.
Ένα στοίχημα με σταθερό στάνταρ σας επιτρέπει να συνδυάσετε ένα ή δύο ίππους που πιστεύετε ότι θα τερματίσουν στην πρώτη θέση με οποιοδήποτε
αριθμό άλλων ίππων που θα καλύψουν την άλλη θέση/τις άλλες θέσεις.
Ένα στοίχημα με κυλιόμενο στάνταρ σας επιτρέπει να συνδυάσετε ένα ή δύο ίππους που πιστεύετε ότι θα τερματίσουν σε οποιαδήποτε από τις πρώτες
τρεις θέσεις με οποιοδήποτε αριθμό άλλων ίππων.
Στοιχήματα trifecta με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς (1 ος, 2ος και 3ος ανεξαρτήτως σειράς) και στοιχήματα περιορισμού (permutations, τρεις από
οποιοδήποτε αριθμό ίππων που θα τερματίσουν στις πρώτες τρεις θέσεις) είναι αποδεκτά.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν μόνο δύο ίπποι τερματίσουν επίσημα στην ιπποδρομία, η απόδοση θα ανακοινωθεί για τον πρώτο και το δεύτερο ίππο, με την ακριβή σειρά άφιξης,
ανεξαρτήτως του τρίτου ίππου.
Εάν μόνο ένας ίππος τερματίσει επίσημα στην ιπποδρομία, η απόδοση θα ανακοινωθεί για αυτόν τον ίππο, ανεξαρτήτως του δεύτερου και του τρίτου
ίππου που έχουν στοιχηματιστεί.
Εάν στο επίσημο αποτέλεσμα δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, το διανεμόμενο ποσό θα διαιρείται σε ίσα
μέρη, όσα και οι νικηφόροι συνδυασμοί.
Η αναλογία των διανεμόμενων ποσών που διατίθενται σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό του totetrifecta σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης είναι η εξής:
2 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β) + 3ος
1ος(Β) + 1ος(Α) + 3ος

1/2
1/2

2 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α) + 2ος(Β)
1ος + 2ος(Β) + 2ος(Α)

1/2
1/2

2 ίπποι στην 3η θέση

1ος + 2ος + 3ος(Α)
1ος + 2ος + 3ος(Β)

1/2
1/2

3 ίπποι στην 1η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β) + 1ος(Γ)
1ος(Γ) + 1ος(Γ) + 1ος(Β)
1ος(Β) + 1ος(Α) + 1ος(Γ)
1ος(Β) + 1ος(Γ) + 1ος(Α)
1ος(Γ) + 1ος(Α) + 1ος(Β)
1ος(Γ) + 1ος(Β) + 1ος(Α)

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

3 ίπποι στη 2η θέση

1ος + 2ος(Α) + 2ος(Β)
1ος + 1ος(Α) + 1ος(Γ)
1ος + 2ος(Β) + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Β) + 2ος(Γ)

1/6
1/6
1/6
1/6

1ος + 2ος(Γ) + 2ος(Α)
1ος + 2ος(Γ) + 2ος(Β)

1/6
1/6

3 ίπποι στην 3η θέση

1ος + 2ος + 3ος(Α)
1ος + 2ος + 3ος(Β)
1ος + 2ος + 3ος(Γ)

1/3
1/3
1/3

2 ίπποι στην 1η θέση, 2 ίπποι στην 3η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β) + 3ος(Α)
1ος(Α) + 1ος(Β) + 3ος(Β)
1ος(Β) + 1ος(Α) + 3ος(Α)
1ος(Β) + 1ος(Α) + 3ος(Β)

1/4
1/4
1/4
1/4

2 ίπποι στην 1η θέση, 3 ίπποι στην 3η θέση

1ος(Α) + 1ος(Β) + 3ος(Α)
1ος(Α) + 1ος(Β) + 3ος(Β)
1ος(Α) + 1ος(Β) + 3ος(Γ)
1ος(Β) + 1ος(Α) + 3ος(Α)
1ος(Β) + 1ος(Α) + 3ος(Β)
1ος(Β) + 1ος(Α) + 3ος(Γ)

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

Ακολούθως, αυτό το ποσό διαιρείται με το σύνολο των συμμετοχών σε αυτό το συνδυασμό ώστε να υπολογιστούν οι αποδόσεις. Η απόδοση ορίζεται
έπειτα σύμφωνα με τον ανωτέρω υπολογισμό των αποδόσεων.
Στη συνέχεια, οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν ένας συνδυασμός με ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους δεν έχει λάβει όλο το ποντάρισμα, δηλαδή υπάρχουν δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για
αυτό το συνδυασμό, τότε το διανεμόμενο ποσό που διατίθεται για αυτό το συνδυασμό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους
ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για
στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του διανεμόμενου ποσού, που θα διατίθετο σε αυτό το συνδυασμό στον οποίο δεν πόνταρε κανείς, θα μεταφερθεί σε άλλη
ιπποδρομία, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε
αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Παράδειγμα 13
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα στοίχημα totetrifecta, όπου το καθαρό ποσό προς διανομή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων είναι £1.000 και στην
πρώτη θέση υπάρχει ταυτόχρονη άφιξη δύο ίππων, του Α και του Β, με τα ακόλουθα ποσά να έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό
trifecta:
1ος(Α) + 2ος + 3ος
1ος(Β) + 2ος + 3ος

£100,00
£0,90

Το διανεμόμενο ποσό διαιρείται σε δύο ίσα μέρη και διατίθενται £500 για κάθε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς.
Οι £500 που αντιστοιχούν στο συνδυασμό «1ος(Α) + 2ος + 3ος» διαιρούνται έπειτα με τις £100 των συμμετοχών που στοιχημάτισαν σε αυτόν το
συνδυασμό, και επομένως το διανεμόμενο ποσό που υπολογίστηκε για αυτό το συνδυασμό είναι £5,00.
Καθώς ο συνδυασμός «1ος(Β) + 2ος + 3ος» έχει λάβει μισό ποντάρισμα, οι £500 που αντιστοιχούν στο συνδυασμό αυτό είναι η απόδοση που υπολογίστηκε.
Το συνολικό πληρωτέο ποσό για το συνδυασμό «1ος(Β) + 2ος + 3ος» είναι μόνο (0,9 x £500) = £450, οπότε τα υπόλοιπα £50 που δεν έχουν κερδηθεί θα
μεταφερθούν σε επόμενο στοίχημα totetrifecta.
Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε το 25% των κρατήσεων προστίθεται πάλι στο
καθαρό ποσό που μεταφέρεται. Επομένως, το ακαθάριστο μεταφερόμενο ποσό σε αυτό το παράδειγμα είναι £50,00 / (1 - 25%) = £66,67.
Εάν ο συνδυασμός που περιλαμβάνει ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους δεν έχει λάβει ποντάρισμα, τότε το μέρος του διανεμόμενου ποσού που
αντιστοιχεί σε αυτό το συνδυασμό θα μεταφέρεται σε άλλο στοίχημα totetrifecta. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που
θα κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Η ελάχιστη πληρωτέα απόδοση στο στοίχημα totetrifecta σε περίπτωση ταυτόχρονα αφιχθέντων ίππων είναι £0,60.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του νικητή ίππου σε δύο συγκεκριμένες ιπποδρομίες της ίδιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, όπως αυτές ορίζονται από την totepool.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη μονάδα στοιχηματισμού = 50p, Ελάχιστη συνολική συμμετοχή = £1.
Τα στοιχήματα περιορισμού (permutations) σε μονάδες των 50p και £1 είναι αποδεκτά.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
25% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 75% του ακαθάριστου ποσού)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το ακαθάριστο
ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί
μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό νικηφόρων συμμετοχών. Έπειτα, αυτή η απόδοση
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για συμμετοχή £1. Σε κάθε
περίπτωση, η ελάχιστη απόδοση totedouble είναι £1,10.
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται έπειτα αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν το στοίχημα δεν έχει κερδηθεί πλήρως, δηλαδή υπάρχουν νικηφόρα δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το στοίχημα, τότε το διανεμόμενο
ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη
δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα
μεταφερθεί σε άλλο στοίχημα totedouble, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα
κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα δελτία στο στοίχημα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού του στοιχήματος μεταφέρονται στο επόμενο στοίχημα
totedouble, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των
μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί, το οποίο προκύπτει από την αρχική απόδοση. (Βλέπε κανόνα για Μη Συμμετέχοντες
Ίππους παρακάτω.)
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιλογές μη συμμετεχόντων ίππων δεν ακυρώνονται αλλά αντικαθίστανται από το φαβορί.
Όταν υπάρχουν κοινά ή περισσότερα του ενός φαβορί, ο ίππος με το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Εάν το φαβορί
αποσυρθεί πριν τεθεί στις διαταγές του αφέτη, αλλά αρκετά αργά για τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής απόδοσης, ο ίππος με τη μικρότερη απόδοση
στο γκανιάν θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι με αυτή την απόδοση στο γκανιάν, τότε θα επιλεγεί
αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις στο γκανιάν, θα επιλεγεί ο πρώτος συμμετέχων ίππος που
εμφανίζεται στις στοιχηματικές προβλέψεις του Racing Post. Εάν δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη, κι έτσι δεν μπορεί να οριστεί αντικαταστάτης
ίππος σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες, τότε ο συμμετέχων ίππος με τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin θα είναι αυτός που θα
επιλεγεί. Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι έχουν ίσο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο
αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν διεξάγεται στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος του totedouble κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων ή το σκέλος ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο
αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα οριστεί βάσει του άλλου σκέλους, δηλαδή κάθε
συμμετοχή σε αυτό το σκέλος θα θεωρείται επιτυχής, δεδομένου ότι όντως θα διεξαχθεί το άλλο σκέλος.
Εάν κανένα από τα σκέλη του στοιχήματος totedouble δεν πραγματοποιηθεί, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται.
Δεδομένου ότι διεξάγεται τουλάχιστον ένα σκέλος, θα πρέπει να ανακοινωθεί η απόδοση, με την επιφύλαξη των κανόνων της totepool.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα περιορισμού (permutations). Προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των στοιχημάτων περιορισμού, οι πελάτες θα πρέπει
να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των επιλογών σε κάθε σκέλος.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το αποτέλεσμα του στοιχήματος θα προκύπτει από το άλλο σκέλος, δηλαδή κάθε επιλογή
για το εν λόγω σκέλος θα θεωρείται επιτυχής.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι θα θεωρούνται
νικητές της ιπποδρομίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του νικηφόρου ίππου σε τρεις συγκεκριμένες ιπποδρομίες της ίδιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, όπως αυτές ορίζονται από την totepool.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη μονάδα στοιχηματισμού = 50p, Ελάχιστη συνολική συμμετοχή = £1.
Τα στοιχήματα περιορισμού (permutations) σε μονάδες των 50p και £1 είναι αποδεκτά.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
25% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 75% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το
ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό νικηφόρων συμμετοχών. Έπειτα, αυτή η απόδοση
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για συμμετοχή £1. Σε κάθε
περίπτωση, η ελάχιστη απόδοση totetreble είναι £1,10.
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται έπειτα αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν το στοίχημα δεν έχει κερδηθεί πλήρως, δηλαδή υπάρχουν νικηφόρα δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το στοίχημα, τότε το διανεμόμενο
ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη
δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα
μεταφερθεί σε άλλο στοίχημα totetreble, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα
κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα δελτία στο στοίχημα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού του στοιχήματος μεταφέρονται στο επόμενο στοίχημα
totetreble, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των
μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί, το οποίο προκύπτει από την αρχική απόδοση. (Βλέπε κανόνα για Μη Συμμετέχοντες
Ίππους παρακάτω.)
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιλογές μη συμμετεχόντων ίππων δεν ακυρώνονται αλλά αντικαθίστανται από το φαβορί.
Όταν υπάρχουν κοινά ή περισσότερα του ενός φαβορί, ο ίππος με το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Εάν το φαβορί
αποσυρθεί πριν τεθεί στις διαταγές του αφέτη, αλλά αρκετά αργά για τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής απόδοσης, ο ίππος με τη μικρότερη απόδοση
στο γκανιάν θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι με αυτή την απόδοση στο γκανιάν, τότε θα επιλεγεί
αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις στο γκανιάν, θα επιλεγεί ο πρώτος συμμετέχων ίππος που
εμφανίζεται στις στοιχηματικές προβλέψεις του Racing Post. Εάν δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη, κι έτσι δεν μπορεί να οριστεί αντικαταστάτης
ίππος σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες, τότε ο συμμετέχων ίππος με τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin θα είναι αυτός που θα
επιλεγεί. Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι έχουν ίσο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο
αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν διεξάγεται στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος του totetreble κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων ή το σκέλος ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο
αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα οριστεί βάσει των άλλων σκελών, δηλαδή κάθε
συμμετοχή σε αυτό το σκέλος θα θεωρείται επιτυχής, δεδομένου ότι όντως θα διεξαχθεί ένα από τα άλλη σκέλη.
Εάν κανένα από τα σκέλη του στοιχήματος totetreble δεν πραγματοποιηθεί, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα
επιστρέφονται. Δεδομένου ότι διεξάγεται τουλάχιστον ένα σκέλος, θα πρέπει να ανακοινωθεί η απόδοση, με την επιφύλαξη των κανόνων της totepool.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα περιορισμού (permutations). Προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των στοιχημάτων περιορισμού, οι πελάτες θα πρέπει
να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των επιλογών σε κάθε σκέλος.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το αποτέλεσμα του στοιχήματος θα προκύπτει από τα άλλα σκέλη, δηλαδή κάθε επιλογή
για το εν λόγω σκέλος θα θεωρείται επιτυχής.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι θα θεωρούνται
νικητές της ιπποδρομίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή ενός ίππου που θα τερματίσει σε αμειβόμενη θέση σε καθεμία από τις έξι ιπποδρομίες σε μια συγκέντρωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Οι θέσεις άφιξης που αποτελούν αμειβόμενες θέσεις για κάθε σκέλος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι οι κάτωθι:
2 - 4 συμμετέχοντες ίπποι
1η

5 - 7 συμμετέχοντες ίπποι
8 - 15 συμμετέχοντες ίπποι
Σε ιπποδρομία άλλη από Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους
Σε ιπποδρομία Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους

1η & 2η
1η, 2η & 3η
1η, 2η & 3η
1η, 2η, 3η & 4η

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα toteplacepot διεξάγεται σε όλες τις βρετανικές συγκεντρώσεις και σε επιλεγμένες υπερπόντιες συγκεντρώσεις, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ισχύουν ελάχιστες επιτρεπόμενες συμμετοχές και μονάδες στοιχηματισμού. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα σημεία πωλήσεων.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
27% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 73% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το ακαθάριστο
ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί
μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό νικηφόρων συμμετοχών. Έπειτα, αυτή η απόδοση
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για συμμετοχή £1. Σε κάθε
περίπτωση, η ελάχιστη απόδοση είναι £1,10.
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται έπειτα αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν το στοίχημα δεν έχει κερδηθεί πλήρως, δηλαδή υπάρχουν νικηφόρα δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το στοίχημα, τότε το διανεμόμενο
ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται στη συνέχεια προς τα κάτω στην πλησιέστερη
δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα
μεταφερθεί σε άλλο στοίχημα toteplacepot, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα
κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα δελτία στο στοίχημα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού του στοιχήματος μεταφέρονται σε άλλο στοίχημα toteplacepot,
κατόπιν αποφάσεως της totepool. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί, το οποίο προκύπτει από την αρχική απόδοση. (Βλέπε κανόνα για Μη Συμμετέχοντες
Ίππους παρακάτω.)
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιλογές μη συμμετεχόντων ίππων δεν ακυρώνονται αλλά αντικαθίστανται από το φαβορί.
Όταν υπάρχουν κοινά ή περισσότερα του ενός φαβορί, ο ίππος με το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Εάν το φαβορί
αποσυρθεί πριν τεθεί στις διαταγές του αφέτη, αλλά αρκετά αργά για τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής απόδοσης, ο ίππος με τη μικρότερη απόδοση
στο γκανιάν θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι με αυτή την απόδοση στο γκανιάν, τότε θα επιλεγεί
αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις στο γκανιάν, θα επιλεγεί ο πρώτος συμμετέχων ίππος που
εμφανίζεται στις στοιχηματικές προβλέψεις του Racing Post. Εάν δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη, κι έτσι δεν μπορεί να οριστεί αντικαταστάτης ίππος
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες, τότε ο συμμετέχων ίππος με τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin θα είναι αυτός που θα επιλεγεί.
Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι έχουν ίσο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό
στο πρόγραμμα. Εάν δεν διεξάγεται στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος του toteplacepot κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων ή το σκέλος ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο
αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα οριστεί βάσει των άλλων σκελών, δηλαδή κάθε
συμμετοχή σε αυτό το σκέλος θεωρείται επιτυχής, δεδομένου ότι όντως θα διεξαχθεί ένα από τα άλλη σκέλη.
Εάν κανένα από τα σκέλη του στοιχήματος toteplacepot δεν πραγματοποιηθεί, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται.
Δεδομένου ότι διεξάγεται τουλάχιστον ένα σκέλος, θα πρέπει να ανακοινωθεί η απόδοση, με την επιφύλαξη των κανόνων της totepool.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα περιορισμού (permutations). Προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των στοιχημάτων περιορισμού, οι πελάτες θα πρέπει
να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των επιλογών σε κάθε σκέλος.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος, ο επίσημος αριθμός των αφιχθέντων ίππων είναι μικρότερος από τον αριθμό των ορισθεισών θέσεων, μόνο οι
συμμετέχοντες ίπποι που τερματίζουν θα θεωρούνται αμειβόμενοι.
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το αποτέλεσμα του στοιχήματος θα προκύπτει από τα άλλα σκέλη, δηλαδή κάθε επιλογή
για το εν λόγω σκέλος θα θεωρείται επιτυχής.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε οποιαδήποτε αμειβόμενη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι
θα θεωρούνται αμειβόμενοι.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του νικηφόρου ίππου σε καθεμία από τις έξι ιπποδρομίες σε μια συγκέντρωση, όπως επιλέγονται από την totepool, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα totejackpot διεξάγεται σε μία ιπποδρομιακή συγκέντρωση ανά ημέρα και επιλέγεται από την totepool, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη μονάδα στοιχηματισμού = 50p, Ελάχιστη συνολική συμμετοχή = £1.
Τα στοιχήματα περιορισμού (permutations) σε μονάδες των 50p και £1 είναι αποδεκτά.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
29% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 71% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το
ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό νικηφόρων συμμετοχών. Έπειτα, αυτή η απόδοση
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για συμμετοχή £1. Σε κάθε
περίπτωση, η ελάχιστη απόδοση είναι £1,10.
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται έπειτα αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν το στοίχημα δεν έχει κερδηθεί πλήρως, δηλαδή υπάρχουν νικηφόρα δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το στοίχημα, τότε το διανεμόμενο
ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη
δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα
μεταφερθεί σε άλλο στοίχημα totejackpot, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα
κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα δελτία στο στοίχημα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού του στοιχήματος μεταφέρονται στο επόμενο στοίχημα
totejackpot. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Επιτρέπονται στα στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί, το οποίο προκύπτει από την τιμή εκκίνησης. (Βλέπε κανόνα για Μη Συμμετέχοντες Ίππους
παρακάτω.)
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του Αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιλογές μη συμμετεχόντων ίππων δεν ακυρώνονται αλλά αντικαθίστανται από το φαβορί.
Όταν υπάρχουν κοινά ή περισσότερα του ενός φαβορί, ο ίππος με το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Εάν το φαβορί
αποσυρθεί πριν τεθεί στις διαταγές του αφέτη, αλλά αρκετά αργά για τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής απόδοσης, ο ίππος με τη μικρότερη απόδοση
στο γκανιάν θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι με αυτή την απόδοση στο γκανιάν, τότε θα επιλεγεί
αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις στο γκανιάν, θα επιλεγεί ο πρώτος συμμετέχων ίππος που
εμφανίζεται στις στοιχηματικές προβλέψεις του Racing Post. Εάν δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη, κι έτσι δεν μπορεί να οριστεί αντικαταστάτης ίππος
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες, τότε ο συμμετέχων ίππος με τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin θα είναι αυτός που θα επιλεγεί.
Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι έχουν ίσο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό
στο πρόγραμμα. Εάν δεν διεξάγεται στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος του totejackpot κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων ή το σκέλος ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο
αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα οριστεί βάσει των άλλων σκελών, δηλαδή κάθε
συμμετοχή σε αυτό το σκέλος θα θεωρείται επιτυχής, δεδομένου ότι όντως θα διεξαχθεί ένα από τα άλλη σκέλη.
Εάν κανένα από τα σκέλη του στοιχήματος totejackpot δεν πραγματοποιηθεί, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα επιστρέφονται.
Δεδομένου ότι διεξάγεται τουλάχιστον ένα σκέλος, θα πρέπει να ανακοινωθεί η απόδοση, με την επιφύλαξη των κανόνων της totepool.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

Επιτρέπονται τα στοιχήματα περιορισμού (permutations). Προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των στοιχημάτων περιορισμού, οι πελάτες θα πρέπει
να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των επιλογών σε κάθε σκέλος.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το αποτέλεσμα του στοιχήματος θα προκύπτει από τα άλλα σκέλη, δηλαδή κάθε επιλογή
για το εν λόγω σκέλος θα θεωρείται επιτυχής.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι θα θεωρούνται
νικητές της ιπποδρομίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή ενός ίππου που θα τερματίσει σε αμειβόμενη θέση σε καθεμία από τις ιπποδρομίες τρία έως έξι σε μια συγκέντρωση, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
Οι θέσεις άφιξης που αποτελούν αμειβόμενες θέσεις για κάθε σκέλος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι οι κάτωθι:
2 - 4 συμμετέχοντες ίπποι
1η
5 - 7 συμμετέχοντες ίπποι
1η & 2η
8 - 15 συμμετέχοντες ίπποι
1η, 2η & 3η
Σε ιπποδρομία άλλη από Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους

1η, 2η & 3η

Σε ιπποδρομία Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους

1η, 2η, 3η & 4η

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το στοίχημα totequadpot διεξάγεται σε όλες τις βρετανικές συγκεντρώσεις και σε επιλεγμένες υπερπόντιες συγκεντρώσεις, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη μονάδα στοιχηματισμού = 10p, Ελάχιστη συνολική συμμετοχή = £1.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
26% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 74% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του στοιχήματος. Εάν το
ακαθάριστο ποσό είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ακαθάριστο ποσό, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, το διανεμόμενο ποσό διαιρείται με το συνολικό αριθμό νικηφόρων συμμετοχών. Έπειτα, αυτή η απόδοση
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για συμμετοχή £1. Σε κάθε
περίπτωση, η ελάχιστη απόδοση είναι £1,10.
Οι κάτοχοι των νικηφόρων δελτίων πληρώνονται στη συνέχεια αναλογικά με τις συμμετοχές τους.
Εάν το στοίχημα δεν έχει κερδηθεί πλήρως, δηλαδή υπάρχουν νικηφόρα δελτία συνολικής αξίας κάτω του £1 για αυτό το στοίχημα, τότε το διανεμόμενο
ποσό είναι η απόδοση που έχει υπολογιστεί. Σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες, αυτό στρογγυλοποιείται έπειτα προς τα κάτω στην πλησιέστερη
δεκάδα πενών, προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για στοίχημα £1. Το υπόλοιπο του ακαθάριστου ποσού, το οποίο δεν κέρδισε κανείς, θα
μεταφερθεί σε άλλο στοίχημα totequadpot, κατόπιν απόφασης της totepool. Οι κρατήσεις σε οποιοδήποτε στοίχημα αφαιρούνται τη στιγμή που θα
κερδηθούν τα χρήματα, οπότε αυτές προστίθενται πάλι στο καθαρό ποσό που θα μεταφερθεί σε επόμενο στοίχημα.
Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα δελτία στο στοίχημα, τότε το σύνολο του ακαθάριστου ποσού του στοιχήματος μεταφέρονται σε άλλο στοίχημα
totequadpot, κατόπιν αποφάσεως της totepool. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των
μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί, το οποίο προκύπτει από την αρχική απόδοση. (Βλέπε κανόνα για Μη Συμμετέχοντες
Ίππους παρακάτω.)
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιλογές μη συμμετεχόντων ίππων δεν ακυρώνονται αλλά αντικαθίστανται από το φαβορί.
Όταν υπάρχουν κοινά ή περισσότερα του ενός φαβορί, ο ίππος με το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Εάν το φαβορί
αποσυρθεί πριν τεθεί στις διαταγές του αφέτη, αλλά αρκετά αργά για τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής απόδοσης, ο ίππος με τη μικρότερη απόδοση
στο γκανιάν θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι με αυτή την απόδοση στο γκανιάν, τότε θα επιλεγεί

αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις στο γκανιάν, θα επιλεγεί ο πρώτος συμμετέχων ίππος που
εμφανίζεται στις στοιχηματικές προβλέψεις του Racing Post. Εάν δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη, κι έτσι δεν μπορεί να οριστεί αντικαταστάτης ίππος
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες, τότε ο συμμετέχων ίππος με τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin θα είναι αυτός που θα επιλεγεί.
Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι έχουν ίσο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό
στο πρόγραμμα. Εάν δεν διεξάγεται στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος του totequadpot κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων ή το σκέλος ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο
αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα οριστεί βάσει των άλλων σκελών, δηλαδή κάθε
συμμετοχή σε αυτό το σκέλος θα θεωρείται επιτυχής, δεδομένου ότι όντως θα διεξαχθεί ένα από τα άλλη σκέλη.
Εάν κανένα από τα σκέλη του στοιχήματος totequadpot δεν πραγματοποιηθεί, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα
επιστρέφονται. Δεδομένου ότι διεξάγεται τουλάχιστον ένα σκέλος, θα πρέπει να ανακοινωθεί η απόδοση, με την επιφύλαξη των κανόνων της totepool.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα περιορισμού (permutations). Προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των στοιχημάτων περιορισμού, οι πελάτες θα πρέπει
να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των επιλογών σε κάθε σκέλος.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος, ο επίσημος αριθμός των αφιχθέντων ίππων είναι μικρότερος από τον αριθμό των ορισθεισών θέσεων, μόνο οι
συμμετέχοντες ίπποι που τερματίζουν θα θεωρούνται αμειβόμενοι.
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το αποτέλεσμα του στοιχήματος θα προκύπτει από τα άλλα σκέλη, δηλαδή κάθε επιλογή
για το εν λόγω σκέλος θα θεωρείται επιτυχής.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε οποιαδήποτε αμειβόμενη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι
θα θεωρούνται αμειβόμενοι.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
(i)
Η επιλογή του νικηφόρου ίππου σε καθεμία από τις έξι ειδικές ιπποδρομίες που ορίζονται από την totepool, προκειμένου να πληρούνται
προϋποθέσεις για πληρωμή απόδοσης από το win fund του totescoop6.
(ii)
Η επιλογή ενός ίππου που θα τερματίσει σε αμειβόμενη θέση σε καθεμία από τις έξι ειδικές ιπποδρομίες, προκειμένου να πληρούνται
προϋποθέσεις για πληρωμή απόδοσης από το place fund του totescoop6.
(iii)
Οι νικητές του win fund του totescoop6 που επέλεξαν σωστά το νικηφόρο ίππο και στα έξι σκέλη του totescoop6, επιλέγουν έπειτα το νικητή της
ιπποδρομίας μπόνους που ορίζεται από την totepool για το επόμενο Σάββατο, προκειμένου να πληρούνται προϋποθέσεις για πληρωμή απόδοσης από το
bonus fund του totescoop6.
Όσον αφορά στο place fund του totescoop6, οι θέσεις άφιξης που αποτελούν νικηφόρες θέσεις για κάθε σκέλος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι οι
κάτωθι:
2 - 4 συμμετέχοντες ίπποι
1η
5 - 7 συμμετέχοντες ίπποι
1η & 2η
8 - 15 συμμετέχοντες ίπποι
1η, 2η & 3η
Σε ιπποδρομία άλλη από Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους
1η, 2η & 3η
Σε ιπποδρομία Ι.Ε.Ε. με 16 ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους
1η, 2η, 3η & 4η
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Το totescoop6 διεξάγεται κάθε Σάββατο σε έξι ιπποδρομίες που ορίζονται από την totepool, όπως αυτές αναφέρονται στον εθνικό και αθλητικό τύπο,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη μονάδα στοιχηματισμού = £2, Ελάχιστη συνολική συμμετοχή = £2.
Τα στοιχήματα περιορισμού (permutations) σε μονάδες των £2 είναι αποδεκτά.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
30% (Το διανεμόμενο ποσό είναι επομένως 70% του ακαθάριστου ποσού)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ:
Το ποσό στοιχημάτων του totescoop6 θα μοιράζεται σε τέσσερα διαφορετικά ταμεία: το totescoop6 win fund, το totescoop6 place fund, το totescoop6
bonus fund, και το totescoop6 starting fund, σε αναλογία 14 : 7 : 5 : 2 αντιστοίχως.
Τα win fund, place fund και bonus fund του totescoop6 είναι ταμεία βραβείων. Το starting fund του totescoop6 κρατείται ως απόθεμα και προστίθεται
στο win fund του totescoop6 σε μεθύστερο χρόνο. Παρακάτω θα βρείτε μια αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του starting fund του totescoop6.

Τα χρήματα που έχουν στοιχηματιστεί καθώς και το όποιο μεταφερόμενο ποσό σε οποιοδήποτε ταμείο συναποτελούν το ακαθάριστο ποσό του
στοιχήματος.
Εάν το οποιοδήποτε ταμείο είναι εγγυημένο ως ένα βαθμό, τότε αυτό το εγγυημένο ποσό θα αποτελεί το ταμείο, εκτός εάν τα χρήματα που έχουν
στοιχηματιστεί μαζί με το όποιο μεταφερόμενο ποσό σε αυτό το ταμείο είναι περισσότερα από την εγγύηση.
Για τον υπολογισμό της απόδοσης, κάθε ταμείο καθαρού βραβείου διαιρείται με το συνολικό αριθμό των νικηφόρων δελτίων σε αυτό το ταμείο.
Έπειτα, αυτή η απόδοση στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη δεκάδα πενών προκειμένου να προκύψει η πληρωτέα απόδοση για τη
μονάδα συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη απόδοση είναι £1,10.
Για κάθε ταμείο βραβείων ανακοινώνεται μόνο μία απόδοση.
Εάν δεν υπάρξει νικητής του win fund ή του place fund του totescoop6, το αντίστοιχο μερίδιο του ακαθάριστου ποσού θα μεταφέρεται στο επόμενο win
fund του totescoop6, κατόπιν απόφασης της totepool.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εγγυημένα ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση των μεταφερόμενων ποσών.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα στο μη κατονομασμένο φαβορί, το οποίο προκύπτει από την αρχική απόδοση. (Βλέπε κανόνα για Μη Συμμετέχοντες
Ίππους παρακάτω.)
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΠΠΟΙ
Τα στοιχήματα σε ίππους που δεν διαγωνίζονται αφότου τεθούν στις διαταγές του αφέτη εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι επιλογές μη συμμετεχόντων ίππων δεν ακυρώνονται αλλά αντικαθίστανται από το φαβορί.
Όταν υπάρχουν κοινά ή περισσότερα του ενός φαβορί, ο ίππος με το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Εάν το φαβορί
αποσυρθεί πριν τεθεί στις διαταγές του αφέτη, αλλά αρκετά αργά για τον επαναπροσδιορισμό της αρχικής απόδοσης, ο ίππος με τη μικρότερη απόδοση
στο γκανιάν θα είναι αυτός που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ίπποι με αυτή την απόδοση στο γκανιάν, τότε θα επιλεγεί
αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες αποδόσεις στο γκανιάν, θα επιλεγεί ο πρώτος συμμετέχων ίππος που
εμφανίζεται στις στοιχηματικές προβλέψεις του Racing Post. Εάν δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόβλεψη, κι έτσι δεν μπορεί να οριστεί αντικαταστάτης ίππος
σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες, τότε ο συμμετέχων ίππος με τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin θα είναι αυτός που θα επιλεγεί.
Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες ίπποι έχουν ίσο αριθμό μονάδων στο στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό
στο πρόγραμμα. Εάν δεν διεξάγεται στοίχημα totewin, τότε θα επιλεγεί αυτός που φέρει το μικρότερο αριθμό στο πρόγραμμα.
ΝΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος του totescoop6 κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων ή το σκέλος ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο
αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, το win fund και το place fund του totescoop6 θα οριστούν βάσει
των άλλων σκελών, δηλαδή κάθε συμμετοχή σε αυτό το σκέλος θα θεωρείται επιτυχής τόσο για το win fund όσο και για το place fund του totescoop6,
δεδομένου ότι όντως θα διεξαχθεί τουλάχιστον ένα από τα σκέλη του στοιχήματος.
Εάν η ιπποδρομία μπόνους του totescoop6 ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν ανακοινωθεί επίσημο αποτέλεσμα για οποιοδήποτε λόγο και δεν
πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, τότε όσοι έχουν προκριθεί δικαιούνται να στοιχηματίσουν σε εναλλακτική ιπποδρομία μπόνους που θα
οριστεί από την totepool.
Εάν σε ιπποδρομία μπόνους του totescoop6 κατακυρωθεί νίκη ελλείψει αντιπάλων, τότε θα θεωρείται ότι η ιπποδρομία έχει διεξαχθεί όσον αφορά τα
ταμεία του totescoop6, και όλα τα δελτία στο bonus fund του totescoop6 θα θεωρούνται νικηφόρα.
Εάν κανένα από τα σκέλη του στοιχήματος totescoop6 δεν πραγματοποιηθεί, το στοίχημα θα κηρύσσεται άκυρο και όλες οι συμμετοχές θα
επιστρέφονται.
Εάν πραγματοποιηθεί έστω και ένα σκέλος, τότε θα ανακοινωθεί απόδοση για το win fund και το place fund του totescoop6, σύμφωνα με τους παρόντες
κανόνες.
Όποιο ποσό μεταφερθεί είτε στο win fund είτε στο place fund του totescoop6 δεν επηρεάζεται από ματαιωθείσες ή ακυρωθείσες ιπποδρομίες.
Εάν το totescoop6 αποφασιστεί με λιγότερα από έξι σκέλη, τότε οι νικητές του totescoop6 δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ιπποδρομία μπόνους
της επόμενης εβδομάδας. Οι συμμετοχές της ημέρας που θα διατίθεντο διαφορετικά στο bonus fund θα μοιραστούν μεταξύ του win fund και του place
fund, βάσει της προαναφερόμενης αναλογίας. Αυτό αποκλείει συμμετοχές που μεταφέρονται από το bonus fund της προηγούμενης εβδομάδας, τα
οποία μεταφέρονται άμεσα στο bonus fund της επόμενης εβδομάδας.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Επιτρέπονται τα στοιχήματα περιορισμού (permutations). Προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των στοιχημάτων περιορισμού, οι πελάτες θα πρέπει
να πολλαπλασιάσουν τον αριθμό των επιλογών σε κάθε σκέλος.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΧΘΕΝΤΩΝ ΙΠΠΩΝ
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος, ο επίσημος αριθμός των αφιχθέντων ίππων είναι μικρότερος από τον αριθμό των ορισθεισών θέσεων, μόνο οι
συμμετέχοντες ίπποι που τερματίζουν θα θεωρούνται αμειβόμενοι για το place fund του totescoop6.
Εάν σε οποιοδήποτε σκέλος δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, το αποτέλεσμα του win fund και του place fund του totescoop6 θα προκύπτει από τα άλλα
σκέλη, δηλαδή κάθε επιλογή για το εν λόγω σκέλος θα θεωρείται επιτυχής.
Εάν στην ιπποδρομία μπόνους δεν υπάρχουν αφιχθέντες ίπποι, σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα, όλοι όσοι έχουν προκριθεί σε αυτό δικαιούνται
να στοιχηματίσουν σε μια εναλλακτική ιπποδρομία μπόνους που θα οριστεί από την totepool.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΙΞΗ ΙΠΠΩΝ:
Όσον αφορά στο win fund του totescoop6, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του στοιχήματος, όλοι οι
ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι θα θεωρούνται νικητές της ιπποδρομίας.
Όσον αφορά στο place fund του totescoop6, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε οποιαδήποτε αμειβόμενη θέση, σε οποιοδήποτε σκέλος του
στοιχήματος, όλοι οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι θα θεωρούνται αμειβόμενοι.
Όσον αφορά στο bonus fund του totescoop6, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση, το bonus fund θα διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη, όσα
και οι ταυτόχρονα αφιχθέντες ίπποι. Για τον υπολογισμό του διανεμόμενου μέρους του ταμείου για κάθε ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο, το μέρος του
διανεμόμενου ποσού που διατίθεται σε κάθε ταυτόχρονα αφιχθέντα ίππο διαιρείται με το σύνολο των δελτίων που στοιχημάτισαν σε αυτό το
συμμετέχοντα ίππο. Εάν δεν υπάρχουν δελτία που να έχουν στοιχηματίσει σε κάποιον από τους ταυτόχρονα αφιχθέντες ίππους, τότε το ποσό από το
bonus fund που αναλογεί σε αυτό τον ίππο θα μεταφερθεί.
STARTING FUND ΤΟΥ TOTESCOOP6
Σε οποιοδήποτε ποσό στοιχήματος totescoop6, το 5% του ποσού που έχει παιχτεί θα διατίθεται στο starting fund του totescoop6. Αυτά τα χρήματα θα
λειτουργούν ως απόθεμα, μέχρι να κερδηθεί το επόμενο win fund του totescoop6. Αυτή τη στιγμή, όλο το ποσό του starting fund του totescoop6 θα
μεταφερθεί στο επόμενο win fund του totescoop6, προκειμένου να ενισχυθεί το μέγεθος αυτού του ταμείου.
BONUS FUND ΤΟΥ TOTESCOOP6
Οι νικητές του win fund, που επέλεξαν σωστά τους νικητές σε καθένα από τα έξι σκέλη του totescoop6, προκρίνονται ώστε να διαγωνιστούν για το
bonus fund. Όσοι έχουν προκριθεί θα πρέπει να καλέσουν τη γραμμή για την ιπποδρομία μπόνους του totescoop6 0800 028 4418 (ή οποιοδήποτε άλλο
αριθμό ανακοινωθεί από την totepool στον εθνικό ή αθλητικό τύπο) με την απόδειξη νίκης τους, ώστε να εγγραφούν ως προκριθέντες στην ιπποδρομία
μπόνους. Επιπλέον, οι προκριθέντες θα πρέπει να δηλώσουν αν έχουν κερδίσει πάνω από μία φορά, καθώς δικαιούνται μία συμμετοχή ανά φορά που
έχουν κερδίσει. Η προθεσμία εγγραφών λήγει την Παρασκευή πριν από το Σάββατο που θα διεξαχθεί η ιπποδρομία στις 6 μ.μ. Εάν κάποιος δεν εγγραφεί
δεν θα δικαιούται να συμμετάσχει στο bonus fund του totescoop6.
Η ορισθείσα ιπποδρομία μπόνους θα ανακοινώνεται στις 12.30 μ.μ. της Παρασκευής πριν από τη διεξαγωγή της. Οι εγγραφέντες θα πρέπει να καλέσουν
τη γραμμή για την ιπποδρομία μπόνους το Σάββατο, από τις 9 π.μ. μέχρι μία ώρα πριν από τη διεξαγωγή της ιπποδρομίας μπόνους που έχει
ανακοινωθεί. Επαφίεται στον εγγραφέντα να επικοινωνήσει για να γνωστοποιήσει την επιλογή του (ή τις επιλογές του σε περίπτωση που έχει κερδίσει
πάνω από μία φορά). Εάν δεν γίνει επιλογή τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της ιπποδρομίας μπόνους, τότε για αυτούς
τους εγγεγραμμένους προκριθέντες θα επιλεγεί το φαβορί, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.
Η totepool δύναται να επικοινωνήσει με τους προκριθέντες για το bonus fund του totescoop6, ώστε να ζητήσει τη συμμετοχή τους στην προώθηση στα
ΜΜΕ, ωστόσο η συμμετοχή τους επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια.
Το bonus fund του totescoop6 θα διεξάγεται μόνο εάν έχουν ήδη διεξαχθεί και τα έξι σκέλη του totescoop6 την προηγούμενη εβδομάδα. Εάν το
totescoop6 αποφασιστεί με λιγότερα από έξι σκέλη, τότε το bonus fund δεν θα ισχύει.
Εάν δεν προκριθεί κανείς στο bonus fund του totescoop6, τότε τα χρήματα αυτού θα μεταφέρονται στην επόμενη ιπποδρομία μπόνους, κατόπιν
απόφασης της totepool.
Εάν κανένας δεν επιλέξει το νικητή ίππο της ιπποδρομίας μπόνους, τότε τα χρήματα του bonus fund θα μεταφέρονται στην επόμενη ιπποδρομία μπόνους,
κατόπιν απόφασης της totepool.
Σε περίπτωση που η ορισθείσα ιπποδρομία μπόνους ματαιωθεί ή ακυρωθεί και δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου την ίδια ημέρα, η totepool επιφυλάσσεται
του δικαιώματός της να ορίσει οποιαδήποτε άλλη ιπποδρομία, οποιαδήποτε ημέρα, ως ιπποδρομία μπόνους. Όλοι οι εγγραφέντες θα κληθούν τότε να
επιλέξουν ξανά.
Εάν ένας ίππος που έχει επιλεγεί δεν συμμετάσχει τελικά, οι εγγραφέντες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ξανά, υπό την προϋπόθεση ότι καμία αλλαγή
δεν μπορεί να γίνει 30 λεπτά πριν από την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της ιπποδρομίας μπόνους. Εάν δεν γίνουν επιλογές εκ νέου ή αν ο ίππος που
έχει επιλεγεί δεν συμμετάσχει τελικά, μέσα στα 30 λεπτά πριν από την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της ιπποδρομίας μπόνους, τότε αυτός ο ίππος θα
αντικατασταθεί από το φαβορί για αυτούς που τον έχουν επιλέξει, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί όταν προκύψει το επίσημο αποτέλεσμα, μετά από την ανακοίνωση της ζύγισης.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις που η totepool προσφέρει εγγύηση για το win fund του totescoop6, τότε αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύει εάν ένα ή περισσότερα από τα
έξι σκέλη, ακυρωθεί/ούν, ματαιωθεί/ούν, ή για το οποίο/τα οποία δεν θα ανακοινωθεί/ούν επίσημα αποτελέσματα για οποιοδήποτε λόγο και δεν
πραγματοποιηθεί/ούν εκ νέου την ίδια ημέρα.
Όταν το win fund του totescoop6 είναι εγγυημένο, η totepool επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει αυτή την εγγύηση, κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, εάν προκύψουν τεχνικά προβλήματα που ξεπερνούν τον έλεγχό της και επηρεάζουν ουσιαστικά το ποσό που παίζεται στο στοίχημα.
Όταν το win fund του totescoop6 είναι εγγυημένο, η totepool επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει αυτή την εγγύηση, εάν σε οποιοδήποτε
σκέλος ο αριθμός των συμμετεχόντων ίππων είναι μικρότερος του έξι.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Η totepool δύναται να διεξάγει κατά καιρούς αυτόνομα στοιχήματα totescoop6, με διαφορετικούς κανόνες μεταφοράς. Αυτοί μπορεί να υπόκεινται σε
κάποιες τροποποιήσεις των κανόνων. Οι όροι θα κοινοποιούνται στον εθνικό ή/και στον αθλητικό τύπο ή/και στην ιστοσελίδα της totesport.

Αυτοί οι κανόνες για το στοιχηματισμό totepool ανακαλούν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και ισχύουν από την 25 η Φεβρουαρίου 2015. Η totepool
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αλλάξει οποιονδήποτε από τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά καιρούς, δημοσιεύοντας τους
εκ νέου και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Εκδόθηκε από την Tote (διάδοχος εταιρεία), The Spectrum, 56-58 Benson Road, Birchwood, Warrington, W A3 7PQ, Ηνωμένο Βασίλειο.
Στοιχηματίστε υπεύθυνα – για πληροφορίες επισκεφτείτε το www.gambleaware.co.uk

