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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Τα στοιχήματα του παρόντος Κανονισμού συνίστανται στην επιλογή της σειράς τερματισμού ενός
ή περισσότερων ιπποδρομιών που διοργανώνονται νόμιμα.
Ο υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας καθορίζει, για κάθε ιπποδρομιακή συγκέντρωση, τις
εγκεκριμένες κατηγορίες στοιχημάτων και, σε περίπτωση δυνατότητας κατάθεσης στοιχημάτων
εκτός του ιπποδρόμου, τη σχετική γεωγραφική περιοχή εάν δεν καλύπτεται το σύνολο της
επικράτειας.
Άρθρο 2
Τα αμοιβαία στοιχήματα είναι εκείνα στα οποία, μετά την αφαίρεση των διάφορων κρατήσεων
που προβλέπονται στη νομοθεσία και τον ισχύοντα κανονισμό, και του ποσού που αντιστοιχεί
στον φορέα εκμετάλλευσης, οι παίκτες που κέρδισαν μοιράζονται το σύνολο των
στοιχηματισθέντων ποσών, τα οποία συγκεντρώνονται σε μια κοινή δεξαμενή πριν από τη
διεξαγωγή της ιπποδρομίας, ενώ ο ρόλος του φορέα εκμετάλλευσης είναι ουδέτερος και
αμερόληπτος όσον αφορά το αποτέλεσμα του στοιχήματος.
Τα στοιχηματισθέντα ποσά που έχουν παίξει οι παίκτες σε έναν συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος
διανέμονται στους παίκτες που έχουν κερδίσει, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε τύπο
στοιχήματος.
Τα στοιχηματισθέντα ποσά που συμμετέχουν είναι εκείνα που έχουν συγκεντρωθεί σε κοινή
δεξαμενή.
Ο Όμιλος Pari Mutuel Urbain, εφεξής «ο Όμιλος», ή οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν έπαθλα, χρηματικά ή σε είδος, με κλήρωση ή με τυχαία επιλογή.
Άρθρο 3
Η κατάθεση ενός στοιχήματος στον Όμιλο ή τις ιπποδρομιακές εταιρείες σημαίνει την
ανεπιφύλακτη και άνευ όρων αποδοχή όλων των Άρθρων του παρόντος Κανονισμού.
Ο παρών Κανονισμός διατίθεται δωρεάν στους ιπποδρόμους και σε όλα τα αδειοδοτημένα
σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου εκτός ιπποδρόμου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα και την
εφαρμογή του Ομίλου για κινητές συσκευές.
Σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στους ιπποδρόμους και τα σημεία στοιχηματισμού του
Ομίλου ενημερώνει τους παίκτες για αυτήν τη διάταξη.
Άρθρο 4
Μόνο τα φυσικά πρόσωπα δύνανται να στοιχηματίζουν ή να λαμβάνουν κέρδη από τον Όμιλο ή
από τις ιπποδρομιακές εταιρείες.
Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να στοιχηματίζουν ούτε να λαμβάνουν κέρδη. Η πρόσβαση ανηλίκων
στα μέσα στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους απαγορεύεται.
Άτομα των οποίων η συμπεριφορά παρακωλύει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μπορεί να
αποκλειστούν από τις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται αμοιβαίος στοιχηματισμός.
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Άρθρο 5
Ακυρωθείσες ή αναβληθείσες ιπποδρομίες
Εάν μια ιπποδρομία ακυρωθεί οριστικά, όλα τα στοιχήματα που βασίζονται στην επιλογή της
σειράς τερματισμού αυτής της συγκεκριμένης ιπποδρομίας επιστρέφονται.
Τα στοιχήματα που βασίζονται στην επιλογή της σειράς τερματισμού περισσότερων ιπποδρομιών
εκτελούνται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της ακυρωθείσας ιπποδρομίας.
Εάν μια ιπποδρομία αναβληθεί και πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, όλα τα στοιχήματα που
έχουν καταχωρηθεί για την εν λόγω ιπποδρομία ισχύουν κανονικά.
Εάν μια ιπποδρομία προγραμματιστεί για άλλη ημερομηνία, όλα τα στοιχήματα που έχουν
καταχωρηθεί για την εν λόγω ιπποδρομία επιστρέφονται.
Άρθρο 6
Με την επιφύλαξη του Κανονισμού για το διαδικτυακό στοιχηματισμό, απαγορεύεται η κατάθεση
ή η αποδοχή στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διοργανώνονται στη Γαλλία ή στο εξωτερικό
χωρίς τη χρήση των υπηρεσιών του Ομίλου ή των ιπποδρομιακών εταιρειών.
Ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες διασφαλίζουν την καταχώρηση και τη συγκέντρωση των
στοιχημάτων, την κατανομή των στοιχηματισθέντων ποσών, τον υπολογισμό και την απόδοση
των κερδών. Επιπλέον, ελέγχουν την κανονικότητα των λειτουργιών και την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών, καθώς και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
Ωστόσο, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν συνέπειες οποιασδήποτε φύσης από την αδυναμία, για
οποιονδήποτε λόγο, εξασφάλισης της καταχώρησης στοιχημάτων.
Η πληρωμή κερδών ή η επιστροφή των στοιχηματισθέντων ποσών σε παίκτες που φέρονται να
έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη του παρόντος Κανονισμού ενδέχεται να
ανασταλεί για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.
Ο υπουργός Γεωργίας ή ο υπουργός Προϋπολογισμού της Γαλλίας δύναται, εάν θεωρεί ότι εκ των
περιστάσεων απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας, να αποφασίσει να αναστείλει την πληρωμή των
στοιχημάτων για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα.
Σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας ενώπιον δικαστηρίου, τα στοιχηματισθέντα ποσά
και τα κέρδη που αφορά η εν λόγω καταγγελία δεν θα αποδίδονται μέχρι την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης, ενώ τα εκκρεμή ποσά δεν θα τοκίζονται.
Άρθρο 7
Για τη δέουσα εφαρμογή του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα της Γαλλίας, ο
Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τις
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, την πληρωμή κερδών ή τη λειτουργία των λογαριασμών που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 της Ενότητας V.

6
Ιούνιος 2019

Άρθρο 7-1
Προστασία δεδομένων
Ο νόμος 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε, περί της Πληροφορικής, των
αρχείων και των ελευθεριών, εφαρμόζεται στις προσωπικές πληροφορίες που δίνονται στον
Όμιλο ή στις ιπποδρομιακές εταιρείες ή στους παρόχους υπηρεσιών αυτών.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παραχωρούνται ούτε διατίθενται σε εξωτερικές εταιρείες για
εμπορικούς σκοπούς. Μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο επικοινωνίας με συγκεκριμένου ς
αποδέκτες, αποκλειστικά και μόνο για λόγους διαχείρισης ή για εμπορικές ενέργειες του Ομίλου
ή των ιπποδρομιακών εταιρειών.
Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως
τροποποιήθηκε, εγγυώνται στον κάτοχο κάθε δικαίωμα που συνδέεται με τη διαχείριση των
προσωπικών του δεδομένων, ιδίως το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης ή της προβολής
ενστάσεων σε σκοπούς μάρκετινγκ της ιπποδρομιακής εταιρείας ή του Ομίλου, ανάλογα με την
περίπτωση. Στην τελευταία περίπτωση, ο παίκτης στέλνει το αίτημά του στη διεύθυνση:
PMU Service Client TSA 61501
75734 Paris Cedex 15
ή υποβάλει το αίτημά του στην καρτέλα «Επικοινωνία», στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του
ειδικού ιστοτόπου του Ομίλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Καταχώρηση στοιχημάτων
Άρθρο 8
Οι διάφοροι τύποι στοιχημάτων, των οποίων οι ειδικοί κανόνες καθορίζονται στον παρόντα
Κανονισμό, μπορούν να κατατίθενται:
- είτε στους ιπποδρόμους που λειτουργούν κανονικά,
- είτε σε σημεία στοιχηματισμού εκτός των ιπποδρόμων, τα οποία εκμεταλλεύεται ο Όμιλος,
καθώς και σε σημεία στοιχηματισμού που έχουν τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 27-1 του διατάγματος αρ. 97-456 της 5ης Μαΐου 1997, όπως
τροποποιήθηκε, εφεξής καλούμενα «σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου»,
- ή μέσω λογαριασμού του παίκτη στον Όμιλο.
Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν κάθε σημείο ή μέσο στοιχηματισμού του
Ομίλου ορίζονται στην Ενότητα V και διατίθενται στο κοινό σε καθένα από τα σημεία
στοιχηματισμού.
Άρθρο 9
Εντός του ιπποδρόμου, τα στοιχήματα κατατίθενται σε γκισέ σε διάφορα σημεία. Τα γκισέ αυτά
ενδέχεται να εξειδικεύονται ανάλογα με το ύψος των στοιχηματισθέντων ποσών ή ανάλογα με
τους τύπους των στοιχημάτων.
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες δύνανται να ανοίγουν γκισέ στοιχηματισμού υπ’ ευθύνη
εξουσιοδοτημένου πράκτορα, το προσωπικό του οποίου θα μπορεί να δέχεται στοιχήματα από
παίκτες που διαθέτουν λογαριασμό στον εν λόγω πράκτορα.
Ο στοιχηματισμός σε κάθε ιπποδρομία συνεχίζεται μέχρι να δοθεί το σήμα για την παύση αυτού,
το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνεται μετά από την επιβεβαιωμένη εκκίνηση της
ιπποδρομίας. Κανένα στοίχημα, ακόμα κι αν εκτελείται εκείνη τη στιγμή, δεν θα καταχωρείται
αφότου δοθεί το σήμα για την παύση στοιχηματισμού. Επιπλέον, ενδέχεται η κατάθεση
ορισμένων τύπων στοιχημάτων να διακόπτεται λίγη ώρα πριν από την έναρξη της κούρσας. Το
ίδιο ισχύει και για τα στοιχήματα που κατατίθενται στα γκισέ των εξουσιοδοτημένων πρακτόρων.
Άρθρο 10
Αρίθμηση
Το επίσημο πρόγραμμα των ιπποδρομιών και ο επίσημος κατάλογος συμμετεχόντων ίππων του
Ομίλου, τα οποία διατίθενται σε όλα ή σε ορισμένα σημεία στοιχηματισμού, στην ιστοσελίδα,
καθώς και στην εφαρμογή για κινητές συσκευές του Ομίλου, περιλαμβάνουν τις κατηγορίες των
στοιχημάτων που γίνονται δεκτές για τις διαφορετικές ιπποδρομίες και τους αριθμούς των
ιπποδρομιών αυτών, τον κατάλογο των επιβεβαιωμένων συμμετεχόντων ίππων, καθώς και τον
αριθμό που έχει δοθεί σε κάθε ίππο.
Για την καταχώρηση ορισμένων τύπων στοιχημάτων, ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες
δύνανται να υιοθετούν ειδικό τρόπο αρίθμησης που θα ανταποκρίνεται σε κάθε συμμετέχοντα
ίππο και θα χρησιμοποιείται για την επιλογή του ίππου από τον παίκτη κατά τον στοιχηματισμό.
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Αυτό το σύστημα ειδικής αρίθμησης αναγράφεται επίσης στον επίσημο κατάλογο συμμετεχόντων
ίππων του Ομίλου ή στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών του ιπποδρόμου.
Άρθρο 11
Εάν υπάρχει κάποια ανακρίβεια ή παράλειψη στον επίσημο κατάλογο συμμετεχόντων ίππων του
Ομίλου, στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών ή στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος
που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση στοιχημάτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την
καταχώρηση ή την επεξεργασία αυτών, ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες θα προβαίνουν
σε επιστροφή χρημάτων ή σε αναστολή της καταχώρησης όλων ή ορισμένων στοιχημάτων, σε
όλα ή σε ορισμένα σημεία ή μέσα στοιχηματισμού.
Άρθρο 12
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. Το επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών και ο επίσημος κατάλογος συμμετεχόντων ίππων του
Ομίλου αναγράφουν τους ίππους που έχουν δηλωθεί ως συμμετέχοντες στις διάφορες
ιπποδρομίες.
Ωστόσο, οι ίπποι στο εν λόγω πρόγραμμα ή κατάλογο μπορούν να δηλωθούν ως μη
συμμετέχοντες σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ιπποδρομιών.
Όταν τα στοιχήματα κατατίθενται σε σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και σε ιπποδρόμους,
καθώς και με όλα ή μέρος των μέσων κατάθεσης στοιχημάτων που περιγράφονται στις Ενότητες
V και VI, εάν αυτά περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους κατά την
υποβολή του στοιχήματος, δεν θα γίνεται δεκτή η κατάθεση στοιχημάτων απλού τύπου ή
σύνθετων στοιχημάτων «combinées» (πολλαπλών) ή «champ» (κάλυψης).
Σε περίπτωση κατάθεσης στοιχήματος σε κάποιο από τα σημεία ή με κάποιο από τα μέσα
στοιχηματισμού, ή σε ιππόδρομο, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο, το οποίο
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, ο παίκτης δύναται, πριν από την
έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας όσον αφορά στοίχημα που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 της
Ενότητας ΙΙ ή πριν την έναρξη της ιπποδρομίας, για τους άλλους τύπους στοιχημάτων, να
ακυρώσει το στοίχημά του στο σημείο στοιχηματισμού ή στον ιππόδρομο όπου είχε καταθέσει το
στοίχημα, ή στο μέσο καταχώρησης στοιχήματος που χρησιμοποίησε.
Ωστόσο, όταν ένα αποδεικτικό στοιχηματισμού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 14 γ) περιλαμβάνει
περισσότερα στοιχήματα, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων είναι χωρίς συμμετέχοντα ίππο, το
αποδεικτικό αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί.
Όλα τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
εκτελούνται κατ’ εφαρμογή των ειδικών κανόνων κάθε τύπου στοιχήματος, αφού ληφθεί υπόψη,
όπου είναι εφικτό, ο εφεδρικός ίππος που προβλέπεται στο σημείο ΙΙ κατωτέρω.
II. 1 Στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους, που συνδέονται σε
πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, σε όλες ή ορισμένες από τις συσκευές της
Ενότητας VΙΙ, καθώς και με όλα ή ορισμένα από τα μέσα καταχώρησης στοιχημάτων της Ενότητας
V, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν, σε ορισμένους τύπους στοιχήματος που επιτρέπουν αυτήν
τη δυνατότητα, εκτός από τους ίππους που θα περιλάβουν στο στοίχημά τους, τον αριθμό ενός
εφεδρικού ίππου που θα συμπληρώσει το στοίχημά τους σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στα σημεία 2 έως 4 παρακάτω.
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Εάν ο παίκτης παίξει το στοίχημά του με το σύστημα υποβοήθησης στοιχηματισμού στα σημεία ή
με τα μέσα στοιχηματισμού, ή στους ιπποδρόμους της ανωτέρω παραγράφου που προσφέρουν
αυτήν τη δυνατότητα, το στοίχημά του περιλαμβάνει αυτομάτως έναν εφεδρικό ίππο.
Οι παίκτες ενημερώνονται για τις ιπποδρομίες στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, δεν δύνανται να
ορίζουν εφεδρικό ίππο σε στοιχήματα που κανονικά προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα.
2. Στα απλά και σύνθετα στοιχήματα, είτε είναι πολλαπλά, είτε απλοποιημένα, είτε σε κάθε
πιθανή σειρά, όπως ορίζονται στις Ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ, που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα:
α) Σε αυτούς τους τύπους στοιχημάτων, ο εφεδρικός ίππος που επιλέγεται από τον παίκτη δεν
πρέπει να περιλαμβάνεται στον συνδυασμό ίππων του στοιχήματός του.
β) Εάν ένας από τους ίππους που έχει επιλέξει ο παίκτης δηλωθεί ως μη συμμετέχων, ο
εφεδρικός ίππος θα συμπληρώσει το στοίχημα απλού τύπου, ενώ, εάν πρόκειται για πολλαπλό
σύνθετο στοίχημα, ο εφεδρικός ίππος θα συμπληρώσει καθένα από τα στοιχήματα που
περιλαμβάνουν τον μη συμμετέχοντα ίππο, ως εάν είχε οριστεί στην τελευταία θέση.
Κατ’ εφαρμογή αυτού του κανόνα, εάν ο εφεδρικός ίππος αντικαταστήσει άλλον ίππο από αυτόν
που επιλέχθηκε από τον παίκτη για την τελευταία θέση, το στοίχημα απλού τύπου ή κάθε
στοίχημα απλού τύπου που περιλαμβάνει τον μη συμμετέχοντα ίππο εκτελείται για τους
συμμετέχοντες ίππους και που είχαν επιλεγεί για θέση μετά τον μη συμμετέχοντα ίππο, και
καθένας από αυτούς θεωρείται, σε σχέση με την αρχική επιλογή του παίκτη, ότι έχει προβλεφθεί
για την προηγούμενη θέση.
3. Όσον αφορά περιπτώσεις στοιχημάτων σύνθετου τύπου «champ total» (πλήρους κάλυψης)
και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στις Ενότητες ΙΙ και ΙΙΙ, που προσφέρουν
αυτήν τη δυνατότητα:
α) Για αυτούς τους σύνθετους τύπους στοιχήματος, ο εφεδρικός ίππος που ορίζει ο παίκτης
πρέπει να είναι ένας από τους ίππους που συμμετέχουν στην ιπποδρομία, αλλά όχι κάποιος από
τους στάνταρ που έχει επιλέξει.
β) Ο εφεδρικός ίππος λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν αντικαθιστά έναν από τους στάνταρ ίππους
ή το στάνταρ ίππο που έχει επιλέξει ο παίκτης.
Στο στοίχημα «champ partiel», η επιλογή του εφεδρικού ίππου μπορεί να γίνει ανάμεσα στους
επιλεγμένους στάνταρ ίππους που έχει επιλέξει ο παίκτης ή και όχι.
γ) Εάν ένας από τους στάνταρ ίππους δεν συμμετάσχει στην ιπποδρομία, ο εφεδρικός ίππος
συμπληρώνει κάθε στοίχημα απλού τύπου που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τύπο «champ» ως
εάν ο εφεδρικός ίππος είχε επιλεγεί για την τελευταία θέση κάθε σχετικού απλού στοιχήματος
του παίκτη.
δ) Στην περίπτωση της παραγράφου γ) ανωτέρω, η διευθέτηση του στοιχήματος ή των
στοιχημάτων απλού τύπου που περιλαμβάνονται σε ένα στοίχημα σύνθετου τύπου «champ», και
που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο και τον ίδιο ίππο ως εφεδρικό, γίνεται σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου.
4. Εάν δύο ή περισσότεροι ίπποι κηρυχθούν μη συμμετέχοντες σε μια ιπποδρομία στην οποία
είχαν δηλωθεί, και εάν περισσότεροι από ένας μη συμμετέχοντες είχαν επιλεγεί από τον παίκτη,
ο εφεδρικός ίππος αντικαθιστά μόνο έναν από αυτούς.
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Άρθρο 13
Ελάχιστα στοιχηματισθέντα ποσά
Το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε τύπο στοιχήματος.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζουν τον Όμιλο ή κάποιον
διαφημιζόμενο να πληρώσει το σύνολο ή μέρος των στοιχηματισθέντων ποσών όλων ή μέρους
των παικτών. Στην τελευταία περίπτωση, κατά παρέκκλιση από το Άρθρο 12 Ι και την τελευταία
παράγραφο του Άρθρου 14 και στις προωθητικές ενέργειες που το αναφέρουν, τα
καταχωρηθέντα στοιχήματα δεν μπορούν να ακυρωθούν.
Αυτά τα ελάχιστα στοιχηματισθέντα ποσά ορίζονται από τον υπουργό Γεωργίας και τον υπουργό
Προϋπολογισμού της Γαλλίας.
Το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό ενδέχεται να διαφέρει ανά τύπο στοιχήματος, ανάλογα με το
εάν το στοίχημα έχει κατατεθεί ως απλό, πολλαπλό ή κάλυψης, σε απλή μορφή ή σε κάθε πιθανή
σειρά, εντός ή εκτός του ιπποδρόμου, και ανάλογα με το μέσο στοιχηματισμού.
Τα στοιχήματα καταχωρούνται στα σημεία και με τα μέσα στοιχηματισμού του Ομίλου, καθώς και
στα γκισέ στοιχηματισμού του ιπποδρόμου. Το κοινό ενημερώνεται για τη βασική μονάδα
στοιχηματισμού, ενώ οι ιπποδρομιακές εταιρείες και ο Όμιλος δεν είναι υποχρεωμένοι να
ανοίγουν τα γκισέ για την κατάθεση ελάχιστων στοιχηματισθέντων ποσών.
Άρθρο 14
α) Πληρωμή στοιχηματισθέντων ποσών
Η πληρωμή των στοιχηματισθέντων ποσών πραγματοποιείται τοις μετρητοίς ή μέσω χρέωσης
λογαριασμού του παίκτη στον Όμιλο ή στις ιπποδρομιακές εταιρείες ή σε εξουσιοδοτημένο
πράκτορα, όπως αναφέρεται αντίστοιχα στα Άρθρα 8 και 9. Στα σημεία στοιχηματισμού του
Ομίλου και στους ιπποδρόμους, που συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα
του Ομίλου και που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία, οι παίκτες δύνανται επίσης να
καταβάλλουν την αξία του στοιχήματος με «chèque pari» (κουπόνι στοιχηματισμού) ή με
«chèque de gain» (κουπόνι κέρδους), όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας Ενότητας,
ή μέσω χρέωσης της συσκευής του Κεφαλαίου 9 της Ενότητας V.
Η πληρωμή των στοιχηματισθέντων ποσών πραγματοποιείται επίσης μέσω κάρτας στα σημεία
στοιχηματισμού που αναφέρονται στο Άρθρο 167 και που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Όμιλο
ώστε να δέχονται αυτόν τον τύπο πληρωμής, καθώς και στους ιπποδρόμους που προσφέρουν
αυτήν την υπηρεσία.
Τα όρια πραγματοποίησης πληρωμών στοιχηματισθέντων ποσών μέσω κάρτας γνωστοποιούνται
στο κοινό.
Τα στοιχηματισθέντα ποσά που κατατίθενται με τη χρήση κάρτας δεν δύνανται να επιστραφούν
τοις μετρητοίς.
Οποιοδήποτε στοιχηματισθέν ποσό ξεπερνά το ανώτατο όριο που έχει γνωστοποιηθεί στο κοινό
μπορεί να καταχωρηθεί μόνο μέσω λογαριασμού του παίκτη στον Όμιλο, σε ιπποδρόμους οι
οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, ή στα
σημεία στοιχηματισμού που εκμεταλλεύεται ο Όμιλος.

11
Ιούνιος 2019

β) Μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τήρηση και
προστασία δεδομένων
Ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες οφείλουν να επιβεβαιώνουν, μέσω της προσκόμισης
οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου, την ταυτότητα των παικτών που καταθέτουν στοιχήματα
άνω των 2.000 ευρώ, και να καταχωρούν τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτών, καθώς και το
χρηματικό ποσό που έχουν παίξει. Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται για πέντε χρόνια.
Ο Όμιλος και η οι ιπποδρομιακές εταιρείες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του πελάτη μέσω
επίσημου και έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης που φέρει τη φωτογραφία του, και είτε βγάζουν
φωτοαντίγραφο αυτού, ή συλλέγουν τα κάτωθι στοιχεία: επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπο
γέννησης, τύπο, ημερομηνία και τόπο του σχετικού εγγράφου, όνομα και ιδιότητα της αρχής ή
του ατόμου έκδοσης του εγγράφου και, ανά περίπτωση, βεβαίωση της γνησιότητας αυτού.
Οι διατάξεις του Άρθρου 7-1 εφαρμόζονται στις προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται
στον Όμιλο ή σε εταιρείες διεξαγωγής ιπποδρομιών και που είναι απαραίτητες για την περίπτωση
της πρώτης παραγράφου.
γ)

Αποδεικτικό

Με εξαίρεση τα στοιχήματα που καταχωρούνται σε λογαριασμό του παίκτη στον Όμιλο ή μέσω
της συσκευής του Κεφαλαίου 9 της Ενότητας V, κάθε καταχώρηση στοιχήματος συνεπάγεται τη
λήψη αποδεικτικού από τον παίκτη μετά την πληρωμή του στοιχηματισθέντος ποσού, με όλα τα
στοιχεία του στοιχήματος, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού εγγράφου, και η αποδοχή του
συνεπάγεται τη συμφωνία αυτού με το ζητηθέν στοίχημα.
Προκειμένου το αποδεικτικό στοιχηματισμού να έχει ισχύ, θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν
αριθμό αναφοράς ή έναν κώδικα που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των στοιχείων του
στοιχήματος/των στοιχημάτων που αναφέρονται στο αποδεικτικό, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 3 του Άρθρου 210.
Καμία αξίωση σχετικά με τυχόν λάθος στην παράδοση ή το περιεχόμενο του αποδεικτικού δεν θα
γίνεται δεκτή αφότου ο παίκτης απομακρυνθεί από το σημείο στοιχηματισμού ή το γκισέ του
ιπποδρόμου.
δ)

Ακύρωση

Με την επιφύλαξη των κανόνων κάθε στοιχήματος, ο παίκτης μπορεί να ακυρώσει το στοίχημά
του εντός 15 λεπτών από την κατάθεση αυτού, πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας, στο σημείο
στοιχηματισμού του Ομίλου ή στον ιππόδρομο όπου είχε καταθέσει το στοίχημα, ή στο μέσο
καταχώρησης στοιχήματος που χρησιμοποίησε και με την επιφύλαξη τυχόν γεγονότος που
ενδεχομένως να είχε αντίκτυπο σε ήδη καταχωρημένα στοιχήματα και απαιτεί την άρση της
προθεσμίας αυτής.
Άρθρο 15
Στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους, που συνδέονται σε πραγματικό
χρόνο με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, καθώς και σε όλα ή μέρος των μέσων κατάθεσης
στοιχημάτων της Ενότητας V, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν στοιχήματα μέσω
ενός συστήματος υποβοήθησης στοιχηματισμού που ονομάζεται «Pariez SpOt».
Στην περίπτωση αυτή, για κάθε τύπο στοιχήματος, οι στοιχηματικές επιλογές παράγονται
συνολικά ή εν μέρει από το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, αντικατοπτρίζοντας άλλα στοιχήματα
του ίδιου τύπου που έχουν καταθέσει παίκτες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα «Pariez
SpOt».
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Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλους ή ορισμένους από τους παρακάτω
τρόπους στοιχηματισμού:
- Εάν ο παίκτης επιλέξει να παίξει ένα απλό ή πολλαπλό σύνθετο στοίχημα χωρίς να ορίσει
οποιονδήποτε ίππο του στοιχήματος αυτού, το σύστημα υποβοήθησης επιλέγει αυτόματα όλους
τους ίππους του στοιχήματος.
- Εάν ο παίκτης επιλέξει να παίξει ένα απλό ή πολλαπλό σύνθετο στοίχημα και επιθυμεί να
ορίσει μόνο κάποιους ίππους του στοιχήματος αυτού, το σύστημα υποβοήθησης επιλέγει
αυτόματα όλους τους υπόλοιπους ίππους του στοιχήματος.
Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης, τα στοιχήματα που γίνονται δεκτά, ο
αριθμός των ιπποδρομιών που συμμετέχουν στο σύστημα αυτό, καθώς και τα πιθανά μέσα
κατάθεσης στοιχημάτων, γνωστοποιούνται στο κοινό.
Άρθρο 16
Ομαδικά στοιχήματα
Στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που προσφέρουν αυτήν την
υπηρεσία, για στοιχήματα και σύνθετα στοιχήματα που δίνουν αυτήν τη δυνατότητα, οι παίκτες
μπορούν να καταχωρούν ομαδικά στοιχήματα, τα οποία μοιράζονται σε ίσα μέρη με ανώτατο
όριο τα δέκα.
Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ελάχιστου στοιχηματισθέντος ποσού, που
προβλέπεται στις διατάξεις του Άρθρου 13.
Μετά την πληρωμή του συνολικού στοιχηματισθέντος ποσού, καταχωρείται το ομαδικό στοίχημα,
και καθένας εκ των παικτών λαμβάνει ένα αποδεικτικό με όλα τα στοιχεία και το ποσό
συνεισφοράς του στο εν λόγω στοίχημα, ενώ η αποδοχή του αποδεικτικού συνεπάγεται τη
συμφωνία αυτού με το ζητηθέν στοίχημα.
Κανένα αποδεικτικό με το μερικό ποσό ενός ομαδικού στοιχήματος δεν μπορεί να ακυρωθεί.
Στα ομαδικά στοιχήματα, ο όρος παίκτης αφορά όλους τους παίκτες που έχουν καταχωρήσει το
ομαδικό στοίχημα.
Άρθρο 17
Επιπρόσθετη υπηρεσία στοιχηματισμού
Στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που προσφέρουν αυτήν την
υπηρεσία, για τύπους στοιχήματος και συνδυασμούς που δίνουν αυτήν τη δυνατότητα, μπορεί να
προταθεί στους παίκτες μια επιπρόσθετη υπηρεσία στοιχηματισμού, υπό την εμπορική ονομασία
που υιοθετείται από τον Όμιλο και κοινοποιείται στους παίκτες.
Η υπηρεσία αυτή συνίσταται στην απόδοση ενός πολλαπλασιαστή κέρδους, ο οποίος καθορίζεται
τυχαία από το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, εάν ο παίκτης πληρώσει ένα ελάχιστο
συμπληρωματικό ποσό επιπρόσθετα και ανάλογα προς το ποσό του στοιχήματος που
προβλέπεται στο Άρθρο 13.
Ο εν λόγω πολλαπλασιαστής εφαρμόζεται στην απόδοση νικηφόρου στοιχήματος βάσει των
ειδικών κανόνων που καθορίζουν τα κέρδη κάθε τύπου στοιχήματος που προσφέρει αυτήν την
υπηρεσία.
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Τα σύνθετα στοιχήματα που προσφέρονται, οι πολλαπλασιαστές που έχουν καθοριστεί για κάθε
τύπο στοιχήματος, η πιθανότητα κέρδους και το μέγιστο στοιχηματισθέν ποσό που έχει εγκριθεί
για το σχετικό στοίχημα, αναφέρονται λεπτομερώς στους ειδικούς κανόνες κάθε τύπου
στοιχήματος που προσφέρει αυτήν την υπηρεσία.
Τα στοιχηματισθέντα ποσά που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο ανωτέρω, μετά την
αφαίρεση των παρακρατήσεων επ’ αυτών, όπως ορίζονται στο Άρθρο 20, συνιστούν ένα ειδικό
ταμείο για κάθε στοίχημα που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα, του οποίου ο σκοπός είναι να
χρηματοδοτήσει την πληρωμή των συμπληρωματικών κερδών των νικηφόρων στοιχημάτων όταν
ο πολλαπλασιαστής είναι μεγαλύτερος του 1. Κάθε ειδικό ταμείο που είναι συνδεδεμένο με έναν
συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο, μέσω
προσωρινών προκαταβολών ή μέσω συμπληρωματικής χρηματοδότησης με τη μορφή
προωθητικών ενεργειών.
Το όποιο πιστωτικό υπόλοιπο του ειδικού ταμείου κάθε τύπου στοιχήματος που προσφέρει
αυτήν τη δυνατότητα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας, δεδομένου
ότι αυτή προσφέρεται σε αυτόν τον τύπο στοιχήματος για τις επόμενες ιπποδρομίες της ίδιας
ημέρας ή των επόμενων ημερών.
Όταν η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει προσφερθεί για περίοδο έξι μηνών σε συγκεκριμένο τύπο
στοιχήματος, το όποιο πιστωτικό υπόλοιπο του ειδικού ταμείου αυτού του τύπου στοιχήματος
προστίθεται στη δεξαμενή/στις δεξαμενές αποδιδόμενων ποσών του ίδιου τύπου που
οργανώνεται σε μια ιπποδρομία εντός των επόμενων επτά ημερών.
Για κάθε τύπο στοιχήματος, το ποσό προς διανομή και η σχετική ιπποδρομία γνωστοποιούνται
στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη των λειτουργιών στοιχηματισμού της εν λόγω
ημέρας.
Αποδεικτικό που φέρει πολλαπλασιαστή δεν μπορεί να ακυρωθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αποτελέσματα και υπολογισμός αποδόσεων
Άρθρο 18
α) Τα στοιχήματα εκτελούνται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα της ιπποδρομίας, όπως
αυτό επιβεβαιώνεται εντός του ιπποδρόμου. Από το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας προκύπτει η
σειρά άφιξης και ο αριθμός ιπποδρομίας των μη συμμετεχόντων ίππων.
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων νοείται όταν περισσότεροι του ενός ίπποι διασχίζουν ταυτόχρονα τη
γραμμή του τερματισμού και δεν ξεχωρίζει ο ένας από αυτούς.
Ωστόσο, το σήμα για την έναρξη πληρωμής των κερδών δεν δίνεται εάν, πριν από το τέλος της
μεταζύγισης, γίνει κάποια καταγγελία ή αυτεπάγγελτη παρέμβαση από τους Ελλανοδίκες κατά
του νικητή ή κατά ενός εκ των ίππων που τερμάτισαν σε αμειβόμενη θέση. Σε αυτήν την
περίπτωση, η πληρωμή αναβάλλεται μέχρι να ληφθεί μια επίσημη απόφαση από τους
Ελλανοδίκες.
Όταν ανακοινωθεί η επίσημη σειρά άφιξης στον ιππόδρομο, το αποτέλεσμα της ιπποδρομίας, με
εξαίρεση την περίπτωση της κάτωθι παραγράφου, θεωρείται τελικό όσον αφορά τις αποδόσεις,
ακόμα κι αν αργότερα επέλθουν αλλαγές στις θέσεις των ίππων.
Εάν, την ίδια ημέρα και εντός του ιπποδρόμου, κατόπιν της ανακοίνωσης της επίσημης σειράς
άφιξης και εξαιτίας λάθους, παρατηρηθεί διαφορά ανάμεσα στο ανακοινωθέν αποτέλεσμα και
στην πραγματική σειρά άφιξης ή τη σειρά άφιξης που ανακοίνωσαν οι Ελλανοδίκες κατόπιν
καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης επέμβασης, η πληρωμή των αποδόσεων αναστέλλεται άμεσα. Το
αποτέλεσμα της ιπποδρομίας διορθώνεται από τη διοργανώτρια εταιρεία και οι παίκτες
ενημερώνονται ότι η πληρωμή των στοιχημάτων που αφορούν τα αρχικώς ανακοινωθέντα
αποτελέσματα τερματισμού δεν θα συνεχιστεί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα. Οι αποδόσεις
αναθεωρούνται βάσει του διορθωμένου αποτελέσματος και η πληρωμή ξεκινάει εκ νέου βάσει
του εν λόγω αποτελέσματος, ενώ δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν γίνονται
αναπροσαρμογές των στοιχημάτων που πληρώθηκαν πριν από την αναστολή των πληρωμών.
Αν η επίσημη απόφαση των Ελλανοδικών ακυρωθεί μετά την ημέρα της ιπποδρομίας, δεν
υπάρχει κάποια επίπτωση στην πληρωμή των κερδών. Ο υπολογισμός των αποδόσεων, όπως
προέκυψε σύμφωνα με την επίσημη σειρά άφιξης την ημέρα της ιπποδρομίας, διατηρείται.
β) Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να προβλέπεται για τον υπολογισμό των αποδόσεων ότι οι
νικηφόροι συνδυασμοί ενδέχεται να προκύπτουν από διαφορετική σειρά από αυτήν της άφιξης.
Προκειμένου οι παίκτες να είναι σε θέση να διεκδικήσουν πιθανά κέρδη, πρέπει να φυλάσσουν
τα αποδεικτικά τους μέχρι την επίσημη ανακοίνωση των αποδόσεων.
Άρθρο 19
Τα στοιχήματα εκτός ιπποδρόμου συγκεντρώνονται σε δεξαμενή μαζί με αυτά που
καταχωρούνται εντός του ιπποδρόμου που διεξάγεται η ιπποδρομία, ενώ πληρώνονται οι ίδιες
αποδόσεις.
Οι αποδόσεις υπολογίζονται μετά τη συγκέντρωση όλων των στοιχημάτων σε δεξαμενή.
Ωστόσο, όσον αφορά τα στοιχήματα «Simple», συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων με
μεταφορά, η συγκέντρωση σε δεξαμενή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που
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προβλέπονται στο διάταγμα της 11ης Ιουλίου 1930 που αφορά την επέκταση του αμοιβαίου
στοιχήματος εκτός ιπποδρόμου, όπως τροποποιήθηκε από το διάταγμα αρ. 48-801 της 12ης
Μαΐου 1948.
Εάν για κάποιο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ή για τον
οποίο δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες, ορισμένα στοιχεία του υπολογισμού δεν είναι
διαθέσιμα, δεν έφτασαν στο κέντρο επεξεργασίας ή δεν συμπεριλήφθηκαν στην επεξεργασία, οι
αποδόσεις μπορούν να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα διαθέσιμα στοιχεία. Όλα τα
νικηφόρα στοιχήματα πληρώνονται βάσει των αποδόσεων που υπολογίζονται με αυτόν τον
τρόπο. Δεν πραγματοποιούνται επιστροφές για μη νικηφόρα στοιχήματα.
Το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών που δεν συγκεντρώθηκαν σε δεξαμενή, καθώς και οι
λόγοι για τους οποίους δεν έγινε αυτό, κοινοποιούνται άμεσα στα υπουργεία Γεωργίας και
Προϋπολογισμού της Γαλλίας.
Άρθρο 20
Για κάθε τύπο στοιχήματος, οι αποδόσεις καθορίζουν το ποσό που θα διανεμηθεί στους παίκτες
βάσει μιας βασικής μονάδας στοιχηματισμού της τάξης του 1 ευρώ.
Οι κοινές ακαθάριστες αποδόσεις ή οι κοινές ακαθάριστες βασικές αποδόσεις καθορίζονται,
ανάλογα με την περίπτωση, διαιρώντας τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά της δεξαμενής με τα
νικηφόρα στοιχήματα μετά την αφαίρεση, και στις δύο περιπτώσεις, των νόμιμων
παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που
ισχύουν για κάθε τύπο στοιχήματος.
Το ποσοστό των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών για κάθε τύπο στοιχήματος
είναι μεταξύ 10% και 40%, κι ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το εάν τα στοιχήματα έχουν
κατατεθεί στη Γαλλία, βάσει του σημείου και του μέσου στοιχηματισμού, ή εάν έχουν κατατεθεί
εκτός Γαλλίας.
Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά παρακρατήσεων επί των
στοιχηματισθέντων ποσών για τον ίδιο τύπο στοιχήματος σε μια συγκεκριμένη χώρα, το ισχύον
ποσοστό παρακρατήσεων επί των νικηφόρων στοιχημάτων της χώρας αυτής προκύπτει από το
σταθμισμένο ποσοστό που συνιστά το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού των
παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών που λαμβάνονται για τον εν λόγω τύπο
στοιχήματος, όπως έχει δηλωθεί για τη συγκεκριμένη χώρα, με το άθροισμα των
στοιχηματισθέντων ποσών στην εν λόγω χώρα.
Τα ποσοστά των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών που ισχύουν για κάθε τύπο
στοιχήματος γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του
σχετικού στοιχήματος. Τα ποσοστά που ισχύουν στη Γαλλία για τους διαφορετικούς τύπους
στοιχήματος των Ενοτήτων II και III γνωστοποιούνται στους παίκτες με όλα τα μέσα που ορίζονται
σε κάθε ιππόδρομο ή σημείο στοιχηματισμού του Ομίλου.
Για κάθε τύπο στοιχήματος, η καθαρή απόδοση καθορίζει το ποσό που θα διανεμηθεί στους
παίκτες βάσει μιας βασικής μονάδας στοιχηματισμού της τάξης του 1 ευρώ και οι πληρωμές θα
είναι αναλογικές προς τα στοιχηματισθέντα από τον παίκτη ποσά. Η καθαρή απόδοση ισούται με
την κοινή ακαθάριστη απόδοση ή, ανάλογα με την περίπτωση, με την κοινή ακαθάριστη βασική
απόδοση, μετά την αφαίρεση των κλιμακωτών κρατήσεων από την απόδοση, από την οποία
έχουν ήδη αφαιρεθεί οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών, εάν το
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι υψηλότερο από την ελάχιστη νικηφόρα απόδοση, με
στρογγυλοποίηση προς τα κάτω στο πλησιέστερο δεκαδικό, εκτός από την περίπτωση των
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ειδικών διατάξεων που ισχύουν στο στοίχημα «MULTI» και στο στοίχημα που αναφέρεται στο
Κεφάλαιο 9 της Ενότητας ΙΙ.
Τα λεπτά του ευρώ που απομένουν μετά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, τα οποία
στρογγυλοποιούνται στις αποδόσεις, αποδίδονται στα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια τα
οποία ορίζονται ως το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των ποσών που αποδίδονται στους νικητές
από τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά.
Αν η καθαρή απόδοση που έχει υπολογιστεί είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη νικηφόρα
απόδοση που ισχύει σε μια συγκεκριμένη χώρα, η πληρωμή πραγματοποιείται με βάση αυτήν την
ελάχιστη απόδοση, αφαιρώντας τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια της χώρας αυτής,
αναλογικά προς τα νικηφόρα στοιχήματα για αυτήν την απόδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 22.
Στη Γαλλία, εκτός από την περίπτωση των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για το στοίχημα
«MULTI» και για το στοίχημα που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9 της Ενότητας ΙΙ, η πληρωμή
πραγματοποιείται στη βάση του 1,10 για 1 ευρώ.
Σε ορισμένους τύπους στοιχήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας συντελεστής αποθέματος επί
των νικηφόρων στοιχημάτων προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ελάχιστη απόδοση. Ο
συντελεστής αυτός συνίσταται σε μια ακαθάριστη αξία κρατήσεων, η οποία ισούται με την
καθαρή αξία διαιρεμένη με το υπόλοιπο του 1 από το ποσοστό παρακρατήσεων επί των
στοιχηματισθέντων ποσών που ισχύει στη Γαλλία για το εν λόγω στοίχημα. Η καθαρή αξία του
συντελεστή αποθέματος παρατίθεται λεπτομερώς στους όρους υπολογισμού των αποδόσεων για
κάθε σχετικό στοίχημα.
Τα κέρδη καταβάλλονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ. Τα
μικρότερα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων αυτών αποδίδονται
στα ακαθάριστα έσοδα από τα στοιχήματα, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς.
Άρθρο 21
Όταν ένας τύπος στοιχήματος, που διεξάγεται στη Γαλλία ή που ομαδοποιείται με άλλες χώρες,
επιτρέπει την καταχώρησή του με διάφορα ελάχιστα στοιχηματισθέντα ποσά σε ευρώ, οι
αποδόσεις καθορίζουν τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν σε σχέση με τα ελάχιστα αυτά
στοιχηματισθέντα ποσά.
I. Όσον αφορά τα στοιχήματα της Ενότητας ΙΙ, με εξαίρεση τα στοιχήματα των Κεφαλαίων 8 και
9, αν το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μιας
κατηγορίας απόδοσης, είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό του Άρθρου 13
για το σχετικό στοίχημα, το τμήμα της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών ή το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών, ανά περίπτωση, που προορίζεται για την εκάστοτε κατηγορία απόδοσης
σταθμίζεται αναλογικά προς το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των
νικηφόρων στοιχημάτων, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μιας κατηγορίας απόδοσης,
με το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό του Άρθρου 13 για το εν λόγω στοίχημα.
Όσον αφορά τα στοιχήματα των Κεφαλαίων 8 και 9, αν το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων
που προκύπτουν από την εφαρμογή των Άρθρων 77 και 85 αντίστοιχα είναι χαμηλότερο από το
ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό που αναφέρεται για το εν λόγω στοίχημα στο Άρθρο 13, η
δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών ή το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών, ανά περίπτωση,
σταθμίζεται αναλογικά προς το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των
νικηφόρων στοιχημάτων, όπως προβλέπεται ανωτέρω, με το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό του
Άρθρου 13 για το εν λόγω στοίχημα.
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Για όλες τις ανωτέρω διατάξεις της Ενότητας Ι, ο όρος «στοιχηματισθέν ποσό» νοείται ως το
καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων
ποσών.
1) Στην περίπτωση λειτουργιών υπολογισμού απόδοσης που δεν αποσκοπούν στον καθορισμό
των ελάχιστων αποδόσεων για τα διαφορετικά στοιχήματα, το αδιάθετο υπόλοιπο της δεξαμενής
αποδιδόμενων ποσών ή του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, ανά περίπτωση, φυλάσσεται
για τη δημιουργία ενός τζακπότ, ανάλογα με τον τύπο στοιχήματος, και, όπου είναι εφικτό,
ανάλογα με τη σχετική απόδοση, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Στοίχημα «Quinté Plus»
Εάν προκύπτει τζακπότ σύμφωνα με το Άρθρο 97, το αντίστοιχο ποσό αποδίδεται στο «Fonds de
réserve Quinté Plus» (Αποθεματικό Quinté Plus).
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Quinté
Plus Ordre» (Quinté Plus σε σωστή σειρά), πριν από την εφαρμογή του Άρθρου 97, προστίθεται
στο πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης
του «Quinté Plus Désordre» (Quinté Plus σε λανθασμένη σειρά) για τους ίδιους πέντε ίππους.
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Quinté
Plus Désordre» προστίθεται στο πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της απόδοσης «Bonus 4».
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης «Bonus 4» προστίθεται στο
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης
«Bonus 3».
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης «Bonus 3» αποδίδεται στο «Fonds
de réserve Quinté Plus».
β)

Στοίχημα «Tiercé»

Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Tiercé
Ordre» (Tiercé σε σωστή σειρά) προστίθεται στο πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης του «Tiercé Désordre» (Tiercé σε λανθασμένη
σειρά) για τους ίδιους τρεις ίππους.
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Tiercé
Désordre» αναδιανέμεται υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που αναφέρονται στο σημείο δ)
παρακάτω.
γ) Στοίχημα «Quarté Plus»
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Quarté
Plus Ordre» (Quarté Plus σε σωστή σειρά) προστίθεται στο πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης του «Quarté Plus Désordre» (Quarté Plus
σε λανθασμένη σειρά) για τους ίδιους τέσσερις ίππους.
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Quarté
Plus Désordre» προστίθεται στο πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της απόδοσης «Bonus».
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης «Bonus» αναδιανέμεται υπό τους
ίδιους όρους με εκείνους που αναφέρονται στο σημείο δ) παρακάτω.
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δ)

Άλλοι τύποι στοιχημάτων

Το ποσό τζακπότ που προκύπτει για κάθε τύπο στοιχήματος προστίθεται στη δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών του ίδιου τύπου στοιχήματος που διοργανώνεται την επόμενη ημέρα για
την πρώτη ιπποδρομία της συγκέντρωσης που προσφέρει το εν λόγω στοίχημα, όπως
προβλέπεται στο Κεφάλαιο 10 της Ενότητας ΙΙ.
Ελλείψει αυτού, καθώς κι εάν διοργανώνονται πολλές συγκεντρώσεις την επόμενη ημέρα, το
τζακπότ διατίθεται στην πρώτη ιπποδρομία αυτών των συγκεντρώσεων που προσφέρει αυτόν τον
τύπο στοιχήματος σε όλη την επικράτεια.
Ελλείψει και αυτού, οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ομοίως την
πρώτη ημέρα που προσφέρεται ο εν λόγω τύπος στοιχήματος.
2) Στην περίπτωση λειτουργιών υπολογισμού απόδοσης που αποσκοπούν στον καθορισμό των
ελάχιστων αποδόσεων, το αδιάθετο υπόλοιπο του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών
φυλάσσεται για τη δημιουργία ενός τζακπότ, ανάλογα με τον τύπο στοιχήματος και σύμφωνα τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Στοίχημα «Quinté Plus»
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Quinté
Plus Ordre», πριν από την εφαρμογή του Άρθρου 97, αποδίδεται στο «Fonds de réserve Quinté
Plus».
β)

Στοιχήματα «Tiercé και «Quarté Plus»

Το ποσό τζακπότ που προκύπτει ως αποτέλεσμα της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Tiercé
Ordre», ή της απόδοσης ή μιας εκ των αποδόσεων «Quarté Plus Ordre», αναδιανέμεται υπό τους
ίδιους όρους με εκείνους που αναφέρονται στο σημείο δ) παρακάτω.
γ) Άλλοι τύποι στοιχημάτων
Το ποσό τζακπότ που προκύπτει για τον εκάστοτε τύπο στοιχήματος αναδιανέμεται υπό τις ίδιες
συνθήκες με εκείνες που αναφέρονται στο σημείο 1) δ) παρακάτω.
II. Όσον αφορά τα στοιχήματα της Ενότητας ΙΙI, αν το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων, που
προκύπτουν σύμφωνα με το Άρθρο 130, παράγραφοι I έως V, ανάλογα με τα στοιχήματα που
προσφέρονται σε μία ιπποδρομία, είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό του
Άρθρου 13 για τα στοιχήματα της εν λόγω ιπποδρομίας, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών
σταθμίζεται αναλογικά προς το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των
νικηφόρων στοιχημάτων, τα οποία έχουν σταθμιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, με το ελάχιστο
στοιχηματισθέν ποσό του Άρθρου 13 για τα στοιχήματα της εν λόγω ιπποδρομίας.
Για όλες τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, ο όρος «στοιχηματισθέν ποσό» νοείται ως το
καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων
ποσών.
Το ποσοστό της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών το οποίο παραμένει αδιάθετο κατά τη διάρκεια
των λειτουργιών υπολογισμού της απόδοσης διανέμεται μεταξύ των στοιχημάτων που
προσφέρονται στην εν λόγω ιπποδρομία, σε αναλογία με την αρχική δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών των εν λόγω στοιχημάτων. Κάθε κομμάτι που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο φυλάσσεται
για καθένα από αυτά τα στοιχήματα, προκειμένου να αποτελέσει τζακπότ το οποίο θα
αναδιανεμηθεί υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές που αναφέρονται στο σημείο Ι) 1) δ) του
παρόντος Άρθρου.
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Άρθρο 22
Για δεδομένο τύπο στοιχήματος, μετά την εφαρμογή των κανόνων του Άρθρου 20, και αν δεν
υπάρχουν ειδικές διατάξεις που να ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους στοιχήματος, τα
διαθέσιμα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια του εν λόγω στοιχήματος δεν μπορούν να είναι
χαμηλότερα από το 10% των στοιχηματισθέντων ποσών του εν λόγω στοιχήματος στη σχετική
ιπποδρομία. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Όμιλος ή οι ιπποδρομιακές εταιρείες επιστρέφουν τα
αντίστοιχα στοιχήματα, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνεται συμπληρωματική
χρηματοδότηση.
Άρθρο 23
I. – Όταν η επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση, ή η βασική ακαθάριστη απόδοση, ή η τεχνική
ακαθάριστη απόδοση, ανάλογα με την περίπτωση, είναι ίση ή μεγαλύτερη ενός συγκεκριμένου
ποσού, εκτός από το στοίχημα που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11 της Ενότητας IΙ και το πηλίκο
που αναφέρεται στο Άρθρο 97, υπόκειται σε κλιμακωτές κρατήσεις σύμφωνα με τους πίνακες του
παραρτήματος με τις διαφορετικές κλίμακες κρατήσεων. Η επιπρόσθετη απόδοση, η βασική
απόδοση ή η τεχνική απόδοση ισούται, για τα εκάστοτε στοιχήματα, με την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση, τη βασική ακαθάριστη απόδοση ή την τεχνική ακαθάριστη απόδοση
αντίστοιχα, αφαιρώντας, όπου αυτό είναι εφικτό, αυτές τις κρατήσεις.
Οι παίκτες ενημερώνονται, το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού
στοιχήματος, σχετικά με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση κάθε τύπου στοιχήματος σε μία εκ των
πέντε κλιμάκων του παραρτήματος, με κάθε προβλεπόμενο μέσο ή συσκευή, ή με ανάρτηση
στους ιπποδρόμους ή τα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου.
Οι κλιμακωτές κρατήσεις επί των αποδόσεων υπολογίζονται, ανάλογα με την περίπτωση,
σύμφωνα με την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση, τη βασική ακαθάριστη απόδοση ή την
τεχνική ακαθάριστη απόδοση σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται στον παρόντα
Κανονισμό. Η επιπρόσθετη απόδοση, η βασική απόδοση ή η τεχνική απόδοση, ανάλογα με την
περίπτωση, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη σε κάθε κλίμακα
από την υψηλότερη επιπρόσθετη, βασική ή τεχνική απόδοση της προηγούμενης κλίμακας.
II – Οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις επιπρόσθετες αποδόσεις, ή
στις βασικές αποδόσεις όπου ισχύουν, οι οποίες προκύπτουν βάσει του πλεονάσματος
διανεμόμενων κερδών όπως προβλέπεται στις διατάξεις που αφορούν τις ελάχιστες αποδόσεις
για κάθε τύπο στοιχήματος, στις Ενότητες IΙ και ΙΙΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Πληρωμή
Άρθρο 24
Τα στοιχήματα αρχίζουν να πληρώνονται μόλις ανακοινωθούν οι αποδόσεις.
Σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων, ο υπολογισμός των αποδόσεων δύναται να καθυστερήσει
κατ’ εξαίρεση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες.
Ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες δεν θα φέρουν ευθύνη για συνέπειες που προκύπτουν
από καθυστερήσεις οποιασδήποτε φύσης κατά την πληρωμή ή την επιστροφή στοιχημάτων.
Εάν υπάρξει λάθος στον υπολογισμό ή την ανακοίνωση των αποδόσεων, η διαδικασία πληρωμών
ενδέχεται να διακοπεί. Η διαδικασία πληρωμών ξεκινά εκ νέου μετά τον επανυπολογισμό των
αποδόσεων ή τη διόρθωση του λάθους στην ανακοίνωση αυτών. Στην περίπτωση αυτή, δεν
γίνεται δεκτή καμία καταγγελία σχετικά με την τροποποίηση, ενώ τα πληρωθέντα στοιχήματα δεν
δικαιούνται καμία αναπροσαρμογή.
1.

Στοιχηματισμός εντός των ιπποδρόμων

α) Τα στοιχήματα που καταχωρούνται σε γκισέ στοιχηματισμού πράκτορα χρεώνονται
αυτόματα στον λογαριασμό του παίκτη.
β) Τα στοιχήματα που καταχωρούνται εντός του ιπποδρόμου πληρώνονται εκεί. Οι πληρωμές
συνεχίζουν να πραγματοποιούνται για μισή ώρα μετά τον τερματισμό της τελευταίας
ιπποδρομίας της συγκέντρωσης. Τις επόμενες ημέρες, οι παίκτες δύνανται να απευθύνονται σε
γκισέ ή ειδικό ταμείο μη πληρωθέντων στοιχημάτων, είτε εντός του ιπποδρόμου είτε σε άλλο
μέρος που έχει ορίσει η διοργανώτρια ιπποδρομιακή εταιρεία. Ο τόπος και η προθεσμία
καταβολής πληρωμών, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ημέρες, αναγράφονται στο επίσημο
πρόγραμμα της συγκέντρωσης.
Οι παίκτες μπορούν επίσης να πληρωθούν τα κέρδη ή τις επιστροφές τους μέσω ταχυδρομείου,
αφαιρουμένου του κόστους επεξεργασίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον τρέχοντα φόρο
που εφαρμόζεται στις ταχυδρομικές επιταγές, εντός 60 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας
πληρωμών. Τα αποδεικτικά στοιχηματισμού τους πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα
κεντρικά γραφεία της ιπποδρομιακής εταιρείας, στη διεύθυνση που αναγράφεται στο επίσημο
πρόγραμμα ιπποδρομιών, ενώ η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου.
γ) Τα στοιχήματα που καταχωρούνται εντός ιπποδρόμου συνδεδεμένου σε πραγματικό χρόνο
με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου πληρώνονται στον ιππόδρομο. Οι πληρωμές συνεχίζουν να
πραγματοποιούνται για μισή ώρα μετά τον τερματισμό της τελευταίας ιπποδρομίας της
συγκέντρωσης. Επιπλέον, οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν, για 60 ημέρες από την
έναρξη της διαδικασίας πληρωμών, σε άλλους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένοι με το
σύστημα αυτό, κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών, καθώς και στα σημεία στοιχηματισμού του
Ομίλου.
2.

Στοιχήματα που καταχωρούνται στον Όμιλο

α) Τα στοιχήματα που καταχωρούνται σε λογαριασμό του παίκτη στον Όμιλο χρεώνονται
αυτόματα σε αυτόν.
β)

Τα στοιχήματα που καταχωρούνται μέσω της συσκευής του Κεφαλαίου 9 της Ενότητας V
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χρεώνονται αυτόματα στη συσκευή του παίκτη.
γ) Η πληρωμή των στοιχημάτων που καταχωρούνται στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου
πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την έναρξη της διαδικασίας πληρωμών, σε οποιοδήποτε
από τα προαναφερθέντα σημεία κατά τις ώρες καταχώρησης στοιχημάτων, καθώς και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένοι σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου.
δ) Ο Όμιλος δίνει προθεσμία έως επτά ημερών μετά την πληρωμή για τη διευθέτηση
στοιχήματος, με την επίδειξη του αποδεικτικού.
Ο Όμιλος δύναται, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να απαιτήσει την επίδειξη των αποδεικτικών από
την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σημείο στοιχηματισμού.
Μετά τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν Άρθρο, καμία πληρωμή δεν θα είναι
δυνατή.
Η πληρωμή κερδών ή επιστροφών που δεν έχουν ζητηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος Κανονισμού.
Άρθρο 25
α) Πληρωμή με επίδειξη αποδεικτικού
Για την πληρωμή κερδών ή την επιστροφή ποσών από στοιχήματα που δεν έχουν καταχωρηθεί
μέσω λογαριασμού στον Όμιλο, οι παίκτες οφείλουν να προσκομίζουν το αποδεικτικό
στοιχηματισμού τους. Κανένα άλλο αποδεικτικό δεν θα γίνεται αποδεκτό.
Σε περίπτωση που, πριν από την πληρωμή, γνωστοποιηθεί στον Όμιλο ή στην ιπποδρομιακή
εταιρεία ένσταση σχετικά με τον κάτοχο ενός τίτλου, η πληρωμή μπορεί να αναβληθεί, ενώ
επαφίεται στον αιτούνται να αποδείξει ότι η αιτίασή του αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας
ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες συμμορφώνονται με την
τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για την απόδοση του όποιου ποσού, το οποίο δεν έχει
δικαίωμα σε τόκο. Εάν η καταγγελία δεν οδηγήσει σε δίκη, το ποσό αποδίδεται στον κομιστή του
αποδεικτικού.
β)

Πληρωμή με πίστωση σε λογαριασμό

Η πληρωμή νικηφόρου στοιχήματος που έχει καταχωρηθεί σε σημεία στοιχηματισμού του
Ομίλου, ή σε ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένοι σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα
του Ομίλου, δύναται επίσης να πιστώνεται στον λογαριασμό του παίκτη στον Όμιλο, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 4 της Ενότητας V.
γ) Πληρωμή με λογιστικό χρήμα
Κάθε πληρωμή κέρδους άνω των 300 ευρώ από τον Όμιλο μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατόπιν
αιτήματος του παίκτη, μέσω επιταγής με την προσκόμιση εγγράφου ταυτοποίησης.
Κάθε πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ομίλου ή των
ιπποδρομιακών εταιρειών, με δίγραμμη προσωποπαγή επιταγή στον δικαιούχο.
δ)

Πληρωμή συλλογικών κερδών

Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός παίκτες παίξουν ένα στοίχημα, ο κομιστής του
νικηφόρου αποδεικτικού πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα συλλογικών κερδών που
παρέχεται από τον Όμιλο, και να υποδείξει τα ονοματεπώνυμα των διάφορων νικητών, με
μέγιστο αριθμό τους δέκα, και το σχετικό μερίδιό τους επί των κερδών. Στη συνέχεια ο Όμιλος,
μετά την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης, εκδίδει επιταγές στα ονόματα
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των σχετικών ατόμων, τα οποία πρέπει να είναι ενήλικες. Αυτές οι επιταγές παραδίδονται στον
κομιστή του αποδεικτικού, ο οποίος θεωρείται ότι εκπροσωπεί τους διάφορους νικητές. Εφόσον
ο Όμιλος δεν μπορεί να γνωρίζει τον αριθμό και την ταυτότητα των διάφορων νικητών ενός
συγκεκριμένου νικηφόρου αποδεικτικού στοιχηματισμού με άλλον τρόπο πέραν της δήλωσης του
κομιστή, επαφίεται στους παίκτες να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουν τα
δικαιώματά τους. Ο Όμιλος δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για την κατανομή ή τη
διανομή των συλλογικών κερδών τα οποία ζητάει ο κομιστής.
ε) Μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηρι ότητες ̶ τήρηση και
προστασία δεδομένων
Κάθε ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε παίκτη που έχει κερδίσει και ξεπερνά τα 2.000 ευρώ
κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά σε λογιστικό
χρήμα.
Ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες οφείλουν να επιβεβαιώνουν, μέσω της προσκόμισης
οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου, την ταυτότητα των παικτών που λαμβάνουν ποσά άνω
των 2.000 ευρώ, και να καταχωρούν τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτών, καθώς και το
χρηματικό ποσό που έλαβαν. Οι πληροφορίες αυτές τηρούνται για πέντε χρόνια.
Ο Όμιλος και οι ιπποδρομιακές εταιρείες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του πελάτη μέσω
επίσημου και έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης που φέρει τη φωτογραφία του, και είτε βγάζουν
φωτοαντίγραφο αυτού, ή συλλέγουν τα κάτωθι στοιχεία: επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπο
γέννησης, τύπο, ημερομηνία και τόπο του σχετικού εγγράφου, όνομα και ιδιότητα της αρχής ή
του ατόμου έκδοσης του εγγράφου και, ανά περίπτωση, βεβαίωση της γνησιότητας αυτού.
Οι διατάξεις του Άρθρου 7-1 εφαρμόζονται στις προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται
στον Όμιλο ή σε ιπποδρομιακές εταιρείες και που είναι απαραίτητες για κάθε πληρωμή μέσω
επιταγής.
στ) Αξιώσεις
Οποιαδήποτε αξίωση αφορά τις λειτουργίες του Ομίλου πρέπει να υποβάλλεται στο σημείο
στοιχηματισμού που έγινε η καταχώρηση ή να αποστέλλεται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου,
στη διεύθυνση:
PARI MUTUEL URBAIN
2, rue du Professeur Florian DELBARRE 75734 PARIS Cedex 15
Προκειμένου οποιαδήποτε αξίωση να είναι έγκυρη, θα πρέπει να συνοδεύεται από το
αποδεικτικό λήψης αυτής, αντίγραφο του οποίου δίνεται στον παίκτη.
Οποιαδήποτε αξίωση αφορά ιπποδρομιακή εταιρεία πρέπει να αποστέλλεται στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας, η διεύθυνση της οποίας αναγράφεται στο επίσημο πρόγραμμα
ιπποδρομιών της σχετικής συγκέντρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Χρήση του «chèque pari» και του «chèque de gain»
Άρθρο 26
Οι παίκτες δύνανται να χρησιμοποιούν ή να λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο:
- στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα σε
πραγματικό χρόνο με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, όπου προσφέρεται αυτή η υπηρεσία, είτε
«chèque pari» (κουπόνι στοιχηματισμού) για να πληρώσουν τα στοιχηματισθέντα ποσά τους, είτε
«chèque de gain» (κουπόνι κέρδους) για να πληρώσουν τα στοιχηματισθέντα ποσά τους, ή για να
λάβουν τα κέρδη τους ή τα επιστρεφόμενα ποσά.
- σε άλλους ιπποδρόμους, «chèque pari» για να πληρώσουν τα στοιχηματισθέντα ποσά τους, ή
για να λάβουν τα κέρδη τους ή τα επιστρεφόμενα ποσά.
Άρθρο 27
Το «chèque pari» εκδίδεται υπέρ του παίκτη έναντι μετρητών ή τραπεζικής κάρτας στα σημεία
στοιχηματισμού που δέχονται αυτόν τον τύπο πληρωμής, μέχρι ενός ανώτατου ποσού που
γνωστοποιείται στους παίκτες. Τα «chèques pari» που πληρώνονται τοις μετρητοίς ή με
τραπεζική κάρτα δεν επιστρέφονται.
Ομοίως, το «chèque de gain» εκδίδεται υπέρ του παίκτη έναντι αποδεικτικού κέρδους ή
επιστροφής στοιχήματος μέχρι ενός ανώτατου ποσού που γνωστοποιείται στους παίκτες.
Το «chèque pari» ή το «chèque de gain» με το αντίστοιχο ποσό εκδίδεται από ένα από τα σημεία
στοιχηματισμού που προβλέπονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της Ενότητας V, και παραδίδεται στον
παίκτη, ο οποίος οφείλει να ελέγξει άμεσα εάν το ποσό του «chèque pari» αντιστοιχεί στο ποσό
που καταβλήθηκε από τον ίδιο, ή εάν το ποσό του «chèque de gain» αντιστοιχεί στο ποσό που
του οφείλεται, διαφορετικά καμία αξίωση δεν θα γίνεται δεκτή στη συνέχεια.
Τα ποσά που δίνονται μέσω «chèque pari» ή «chèque de gain» δεν τοκίζονται.
Άρθρο 28
Το «chèque pari» ή το «chèque de gain» που εκδίδεται από ένα από τα σημεία στοιχηματισμού
που προβλέπονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της Ενότητας V, περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό αναφοράς του σημείου στοιχηματισμού,
β)

την ημέρα και ώρα έκδοσης,

γ) τον αύξοντα αριθμό,
δ)

το πιστωμένο ποσό,

ε)

την ημερομηνία λήξης,

στ) τον κωδικό ασφαλείας,
ζ) τη σφραγίδα κρυπτογράφησης.
Σε περίπτωση που κάποιο «chèque pari» ή «chèque de gain» έχει υποστεί τροποποίηση, αλλαγή,
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ή τα αναγνωριστικά στοιχεία του, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι ευκρινή, ο κάτοχος δεν
δικαιούται διακανονισμό ούτε αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 6.
Άρθρο 29
Η εγκυρότητα του «chèque pari» ή του «chèque de gain» περιορίζεται σε μια περίοδο 60 ημερών,
σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο αντίστοιχο «chèque pari» ή «chèque de
gain».
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο παίκτης μπορεί να λάβει το πιστωτικό υπόλοιπο του
«chèque de gain» του σε ένα από τα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου ή στους ιπποδρόμους
που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία.
Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, το «chèque pari» ή το «chèque de gain» δεν θα
ανταλλάσσεται ούτε θα πληρώνεται, εν όλω ή εν μέρει. Ποσά του «chèque pari» ή του «chèque
de gain» που δεν έχουν ζητηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αντιμετωπίζονται
σύμφωνα με το Άρθρο 24.
Προκειμένου ο παίκτης να λάβει επιστροφή, χρειάζεται να επιδείξει το «chèque de gain» του.
Κανένα άλλο αποδεικτικό δεν θα γίνεται αποδεκτό.
Άρθρο 30
Μόνο τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί:
- είτε σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του
Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο,
- είτε σε μαγνητικό μέσο του πληροφοριακού συστήματος της ιπποδρομιακής εταιρείας ή του
παρόχου της,
θα θεωρούνται έγκυρα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαφοράς, για οποιαδήποτε
αιτία, μεταξύ των χαρακτηριστικών του «chèque pari» ή του «chèque de gain» στο σύστημα και
αυτών που εμφανίζονται πάνω στο «chèque pari» ή το «chèque de gain».
Οι καταθέσεις μαρτύρων ή τα στοιχεία ταυτοποίησης που εμφανίζονται στο «chèque pari» ή το
«chèque de gain» δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να γίνουν αποδεκτά.
Ο Όμιλος ή η ιπποδρομιακή εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, ενώ
ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη αφενός να τεκμηριώσει τη ζημία που προκλήθηκε σε
βάρος του από αυτήν τη διαφορά, και αφετέρου να αποδείξει ότι αυτή οφείλεται στην
αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου ή της ιπποδρομιακής εταιρείας.
Οποιοδήποτε «chèque pari» ή «chèque de gain» περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία
ταυτοποίησης, ειδικότερα όσον αφορά το ποσό, σε σχέση με αυτά που έχει επεξεργαστεί και
καταχωρήσει το πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, ή της ιπποδρομιακής εταιρείας, ή του
παρόχου της, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή στοιχηματισθέντος ποσού, ούτε
να επιστραφεί η αξία του.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Στοίχημα «Simple»
Άρθρο 31
Το στοίχημα «Simple» (απλό) συνίσταται στην επιλογή ενός ίππου μεταξύ αυτών που
συμμετέχουν σε μια ιπποδρομία. Τα στοιχήματα αυτά μπορούν να καταχωρηθούν σε δύο
διαφορετικούς πίνακες.
Τα στοιχήματα «Simple Gagnant» (απλά γκανιάν) καταχωρούνται σε όλες τις ιπποδρομίες στις
οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ίπποι βάσει του επίσημου προγράμματος. Ωστόσο, όταν ο
αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος του δύο, όλα τα
στοιχήματα «Simple Gagnant» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Στο στοίχημα «Simple Gagnant» δίνεται απόδοση «Simple Gagnant» εάν ο επιλεχθείς ίππος
τερματίσει πρώτος στη σειρά άφιξης μιας ιπποδρομίας.
Το στοίχημα αυτό μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα
γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο
«Simple Gagnant» ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με
άλλες εμπορικές ονομασίες.
Τα στοιχήματα «Simple Placé» (απλά πλασέ) καταχωρούνται σε όλες τις ιπποδρομίες στις οποίες
συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις ίπποι βάσει του επίσημου προγράμματος.
Στο στοίχημα «Simple Placé» δίνεται απόδοση «Simple Placé» εάν ο επιλεχθείς ίππος:
- τερματίσει σε μία από τις πρώτες δύο θέσεις, όταν το πλήθος των ίππων βάσει του επίσημου
προγράμματος είναι από τέσσερις έως και επτά. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο
αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος του τρία, όλα τα
στοιχήματα «Simple Placé» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
- τερματίσει σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις, όταν το πλήθος των ίππων βάσει του επίσημου
προγράμματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του οχτώ. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο
αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος του τέσσερα,
όλα τα στοιχήματα «Simple Placé» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Το στοίχημα αυτό μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα
γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο
«Simple Placé» ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με
άλλες εμπορικές ονομασίες.
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Άρθρο 32
Καταργήθηκε με τον κανονισμό NOR AGRT1911830A της 27ης Ιουνίου 2019.
Άρθρο 33
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη:
- στα στοιχήματα «Simple Gagnant» δίνεται απόδοση «Simple Gagnant» σε όλους τους ίππους
που τερματίζουν στην πρώτη θέση,
- στα στοιχήματα «Simple Placé» δίνεται απόδοση «Simple Placé» σε όλους τους ίππους που
τερματίζουν στην πρώτη και στη δεύτερη θέση σε ιπποδρομίες με λιγότερους από οκτώ ίππους
βάσει του επίσημου προγράμματος, καθώς και σε όλους τους ίππους που τερματίζουν στην
πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση σε ιπποδρομίες με οκτώ ή περισσότερους ίππους βάσει του
επίσημου προγράμματος.

Άρθρο 34
Μη συμμετέχοντες ίπποι
Εάν ένας ίππος ανακοινωθεί ως μη συμμετέχων, όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant» και
«Simple Placé» που έχουν κατατεθεί για τον συγκεκριμένο ίππο επιστρέφονται.
Άρθρο 35
Ειδικοί κανόνες για την υπηρεσία που ορίζεται στο Κεφάλαιο 17
Σε κάθε στοίχημα «Simple» αποδίδεται ένας πολλαπλασιαστής.
Στην περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων ή επιστροφής του στοιχήματος «Simple», ο
πολλαπλασιαστής
ακυρώνεται
και
τα
στοιχηματισθέντα
ποσά
επιστρέφονται,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματισθέντων ποσών που αφορούν την υπηρεσία που ορίζεται
στο Άρθρο 17.
Οι πολλαπλασιαστές και οι σχετικές πιθανότητες κέρδους για ένα στοίχημα «Simple», όπως
ορίζονται στην τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 17, έχουν ως εξής:
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Πολλαπλασιαστής
x 1.000
x 100
x 10
x5
x2
x1

Πιθανότητες
1 στα 25.000 στοιχήματα «Simple»
5 στα 25.000 στοιχήματα «Simple»
15 στα 25.000 στοιχήματα «Simple»
150 στα 25.000 στοιχήματα «Simple»
6.104 στα 25.000 στοιχήματα «Simple»
18.725 στα 25.000 στοιχήματα «Simple»

Το πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου επιλέγει τυχαία τον πολλαπλασιαστή που αποδίδεται σε
ένα στοίχημα μεταξύ των 25.000 πιθανοτήτων, όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
Το μέγιστο στοιχηματισθέν ποσό που προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 17
ορίζεται στο δεκαπλάσιο του αθροίσματος των ελάχιστων στοιχηματισθέντων ποσών στο
στοίχημα «Simple» και στην υπηρεσία που προβλέπεται στο Άρθρο 17.
Άρθρο 36
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για κάθε τύπο στοιχήματος «Simple Gagnant» ή «Simple
Placé» προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των στοιχημάτων που επιστράφηκαν και
των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
1) Στοίχημα «Simple Gagnant»
α) Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των νικηφόρων στοιχημάτων σε ίππους που τερμάτισαν
πρώτοι επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, ισχύουν οι
διατάξεις της παραγράφου β) του Άρθρου 37.
γ) Κανονικός τερματισμός
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται με το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων στον
ίππο που τερμάτισε πρώτος. Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη
απόδοση «Simple Gagnant».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Simple Gagnant» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple
Gagnant», επαυξημένη με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη
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παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
δ)

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με
τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που
προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Gagnant» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Gagnant», επαυξημένη με την
αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
2) Στοίχημα «Simple Placé»
α) Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους
αμειβόμενους ίππους επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο
του παρόντος Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, ισχύουν οι
διατάξεις της παραγράφου γ) του Άρθρου 37.
γ) Κανονικός τερματισμός
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι αμειβόμενοι ίπποι.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις
επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
δ)

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη

i. Υπολογισμός αποδόσεων σε ιπποδρομίες με λιγότερους από οκτώ συμμετέχοντες ίππους
βάσει του επίσημου προγράμματος.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη
θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
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Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν στη δεύτερη θέση, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε δύο ίσα μέρη. Το ένα διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε
στην πρώτη θέση και το άλλο μοιράζεται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη
δεύτερη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
ii. Υπολογισμός αποδόσεων σε ιπποδρομίες με περισσότερους από επτά συμμετέχοντες
ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος.
Εάν ένας ίππος μόνο τερματίσει στην πρώτη θέση και ένας μόνο στη δεύτερη, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε
στην πρώτη θέση, ένα τρίτο στον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ένα τρίτο διαιρείται
εκ νέου σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν τρίτοι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο
χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από
αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
Σε περίπτωση που ένας ίππος μόνο τερματίσει στην πρώτη θέση και περισσότεροι του ενός ίπποι
τερματίσουν στη δεύτερη θέση, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε δύο μέρη. Το
ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση και τα δύο τρίτα μοιράζονται σε
τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο
χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από
αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάρισ τη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
Σε περίπτωση που δύο ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το πλεόνασμα διανεμόμενων
κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται σε καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, και το εναπομείναν ένα τρίτο μοιράζεται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και
οι ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα
πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε
αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.
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Σε περίπτωση που περισσότεροι των δύο ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη
θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 37.

Άρθρο 37
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Για κάθε τύπο στοιχήματος «Simple Gagnant» ή «Simple Placé», εάν μια από τις καθαρές
αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 36 είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η
πληρωμή στη Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά μονάδα στοιχηματισμού, με
αφαίρεση είτε από τα ακαθάριστα έσοδα των στοιχημάτων «Simple Gagnant», είτε από τα
ακαθάριστα έσοδα των στοιχημάτων «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας.
β) Στο στοίχημα «Simple Gagnant», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω σημείου α), εάν
το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Simple Gagnant» στην εν λόγω
ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο Άρθρο 22, ή στην
περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 36 1) β), ισχύουν τα κάτωθι.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Simple
Gagnant» ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 36, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 36, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των νικηφόρων στοιχημάτων σε ίππους που τερμάτισαν
πρώτοι, επί την αξία του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος, αφαιρείται από τη δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών
που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω διαιρείται με το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων
στον ίππο που τερμάτισε πρώτος.
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Simple Gagnant».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Simple Gagnant» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple
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Gagnant», επαυξημένη με την αξία του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα
«Simple Gagnant» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
ii. Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων
κερδών που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι
που τερμάτισαν στην πρώτη θέση.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις
επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Gagnant» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Gagnant», επαυξημένη με την
αξία του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Gagnant» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν
προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
γ) Στο στοίχημα «Simple Placé», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω σημείου α), εάν το
διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Simple Placé» στην εν λόγω
ιπποδρομία δεν επαρκεί, ή στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του
Άρθρου 36 2) β), ισχύουν τα κάτωθι:
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Simple Placé»
ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 36, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 36, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους αμειβόμενου ς
ίππους, επί την αξία του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος, αφαιρείται από τη δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών
που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι αμειβόμενοι
ίπποι.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις
επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
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του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
ii. Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη σε ιπποδρομίες με λιγότερους από οκτώ
συμμετέχοντες ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος:
1) Εάν περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το υποχρεωτικό πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη
θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
2) Εάν περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν στη δεύτερη θέση, το πλεόνασμα διανεμόμενων
κερδών διαιρείται σε δύο ίσα μέρη. Το ένα διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση
και το άλλο μοιράζεται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στη
συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις
επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα
«Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
iii. Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη σε ιπποδρομίες με περισσότερους από
επτά συμμετέχοντες ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος:
1) Εάν ένας ίππος μόνο τερματίσει στην πρώτη θέση και ένας μόνο στη δεύτερη, το υποχρεωτικό
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο
που τερμάτισε στην πρώτη θέση, ένα τρίτο στον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ένα
τρίτο διαιρείται εκ νέου σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν τρίτοι. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
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συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
2) Εάν ένας ίππος μόνο τερματίσει στην πρώτη θέση και περισσότεροι του ενός ίπποι
τερματίσουν στη δεύτερη θέση, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε
δύο μέρη. Το ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση και τα δύο τρίτα
μοιράζονται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
3) Εάν δύο ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων
κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται σε καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, και το εναπομείναν ένα τρίτο μοιράζεται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και
οι ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα
πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε
αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
4) Εάν περισσότεροι των δύο ίπποι τερματίσουν στην πρώτη θέση, το υποχρεωτικό πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη
θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Simple Placé» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Simple Placé», επαυξημένη με την αξία
του υποχρεωτικού συντελεστή αποθέματος.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Simple Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 38
Ειδικές περιπτώσεις
Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
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υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
1) Στα στοιχήματα «Simple Gagnant», όταν σε μια ιπποδρομία τερματίσουν πολλοί ίπποι στην
πρώτη θέση αλλά δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για έναν από αυτούς, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών για αυτόν τον ίππο διατίθεται ισομερώς στους υπόλοιπους ίππους που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση.
Στα στοιχήματα «Simple Placé», σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για έναν από
τους αμειβόμενους ίππους, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που αναλογεί στον ίππο αυτό
διανέμεται ισομερώς στους υπόλοιπους αμειβόμενους ίππους.
2) Τα στοιχήματα «Simple Gagnant» επιστρέφονται αν δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για
κανέναν από τους αμειβόμενους ίππους που δικαιούνται απόδοση «Simple Gagnant».
Τα στοιχήματα «Simple Placé» επιστρέφονται αν δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για κανέναν
από τους αμειβόμενους ίππους που δικαιούνται απόδοση «Simple Placé».
3) Σε περίπτωση που οι ίπποι που τερμάτισαν σε μια ιπποδρομία είναι λιγότεροι από δύο, για
ιπποδρομίες με τέσσερις έως και επτά συμμετέχοντες ίππους βάσει του επίσημου προγράμματος,
ή λιγότεροι από τρεις, για ιπποδρομίες με οκτώ ή περισσότερους συμμετέχοντες ίππους βάσει
του επίσημου προγράμματος, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών του «Simple Placé»
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδόσεων μόνο των ίππων που τερμάτισαν.
4) Όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant» και «Simple Placé» επιστρέφονται σε περίπτωση που
κανένας ίππος δεν τερματίσει σε μια ιπποδρομία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στοίχημα με μεταφορά, του οποίου η εμπορική ονομασία γνωστοποιείται στους
παίκτες
Άρθρο 39
Το στοίχημα με μεταφορά αποτελείται από μια διαδοχή στοιχημάτων «Simple Gagnant», «Simple
Placé», «Couplé Gagnant», «Couplé Placé» ή «2sur4» σε διάφορες ιπποδρομίες της ίδιας
συγκέντρωσης, στην οποία προσφέρονται όλα ή ορισμένα από αυτά τα στοιχήματα.
Το στοίχημα με μεταφορά μπορεί να αποτελείται από διαδοχικά στοιχήματα του ίδιου ή
διαφορετικού τύπου.
Κάθε στοίχημα με μεταφορά υφίσταται επεξεργασία κατ’ εφαρμογή των σχετικών κανόνων που
διέπουν κάθε τύπο και αναφέρονται στην Ενότητα II, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα Άρθρα
40 έως 42.
Τα συνολικά κέρδη ή/και οι επιστροφές που προκύπτουν από τα νικηφόρα στοιχήματα μιας
ιπποδρομίας αποτελούν το ποσό που μπορεί να μεταφερθεί.
Σε κάθε ιπποδρομία, οι παίκτες μπορούν να αναφέρουν εάν επιθυμούν να μεταφέρουν το
σύνολο, τα τρία τέταρτα, το ήμισυ ή το ένα τέταρτο του ποσού που κέρδισαν στην εν λόγω
ιπποδρομία. Οποιοδήποτε ποσό δεν μεταφέρεται, στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω ή προς τα
κάτω στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ, λαμβάνεται οριστικά από τον παίκτη. Τα όποια μικρότερα
δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων αυτών αποδίδονται στα
ακαθάριστα έσοδα από τα στοιχήματα, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς.
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό που μπορεί να μεταφερθεί, το οποίο προκύπτει από τις ανωτέρω
διατάξεις, είτε μεταφέρεται στο στοίχημα είτε διαιρείται ισομερώς μεταξύ όλων των
στοιχημάτων της πρώτης επόμενης ιπποδρομίας όπου μπορεί να μεταφερθεί.
Κάθε μέρος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο του ελάχιστου στοιχηματισθέντος ποσού,
στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ. Ο παίκτης λαμβάνει οριστικά
οποιοδήποτε ποσό δεν μεταφέρεται.
Το αρχικό στοιχηματισθέν ποσό κάθε στοιχήματος, καθώς επίσης και το ποσό κάθε στοιχήματος
που έχει μεταφερθεί, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό
πολλαπλασιασμένο επί 1.000. Ο παίκτης λαμβάνει οριστικά οποιοδήποτε ποσό δεν έχει
μεταφερθεί.
Άρθρο 40
Μη συμμετέχοντες ίπποι
Κατά παρέκκλιση των Άρθρων 45 ΙΙ. και 60 ΙΙ., οι διατάξεις του Άρθρου 12 II. 1. σχετικά με τον
ορισμό ενός εφεδρικού ίππου δεν ισχύουν στα στοιχήματα μεταφοράς «Couplé» και «2sur4».
Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι ίπποι που περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα
στοιχήματα με μεταφορά δεν συμμετέχουν, τα στοιχήματα εκτελούνται ως εξής:
α) σε στοίχημα «Simple» που περιλαμβάνει έναν μη συμμετέχοντα ίππο ή σε στοιχήματα
«Couplé» ή «2sur4» που περιλαμβάνουν δύο μη συμμετέχοντες ίππους, η απόδοσ η είναι ίση με
τη μονάδα στοιχηματισμού.
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β) σε στοιχήματα «Couplé» ή «2sur4» που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο, το
στοίχημα εκτελείται κανονικά όσον αφορά κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τους κανόνες της
Ενότητας IΙ για κάθε σχετικό τύπο στοιχήματος.
Άρθρο 41
1.

Σύνθετα στοιχήματα

Κατά παρέκκλιση των Άρθρων 48 και 64, για τα στοιχήματα «Couplé» και «2sur4» με μεταφορά
διατίθενται μόνο σύνθετα στοιχήματα, απλά και πολλαπλά.
2.

Επιλογή «Mix»

Με την επιλογή «Mix», ένας παίκτης που έχει επιλέξει τουλάχιστον τρεις ιπποδρομίες, μπορεί να
επιλέξει έναν συγκεκριμένο αριθμό (=p) ιπποδρομιών μεταξύ «n» αριθμού επιλεγμένων
ιπποδρομιών, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
Τα στοιχήματα με μεταφορά δημιουργούνται ανεξάρτητα σε κάθε συνδυασμό «p» επιλεγμένων
ιπποδρομιών.
Στην επιλογή «Mix», αν ο παίκτης επιθυμεί τα στοιχήματα που καταθέτει να ισχύουν για όλες τις
επιλεγμένες ιπποδρομίες, πρέπει επίσης να διαλέξει την επιλογή «Intégral».
Άρθρο 42
Αναβληθείσα ιπποδρομία
Στην περίπτωση που, με απόφαση των Ελλανοδικών, μια ιπποδρομία ακυρωθεί οριστικά ή
αναβληθεί για άλλη μέρα, όλα τα σχετικά στοιχήματα με μεταφορά εκτελούνται ως εάν όλοι οι
ίπποι της εν λόγω ιπποδρομίας να ήταν μη συμμετέχοντες.
Στην περίπτωση που, με απόφαση των Ελλανοδικών, υπάρχει αλλαγή στη σειρά των ιπποδρομιών
που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα, όλα τα στοιχήματα με μεταφορά, από την πρώτη
ιπποδρομία που αφορά η εν λόγω απόφαση, εκτελούνται στο τέλος της συγκέντρωσης, βάσει της
αρχικής χρονολογικής σειράς των ιπποδρομιών, σύμφωνα με τις υπολογισμένες αποδόσεις για
κάθε τύπο στοιχήματος.

36
Ιούνιος 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Στοίχημα «Couplé»
Άρθρο 43
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé».
Το στοίχημα «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» συνίσταται στην επιλογή δύο ίππων σε μία
ιπποδρομία και στον καθορισμό του στοιχήματος ως «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé».
Το στοίχημα «Couplé Gagnant» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η
οποία θα γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που
εφαρμόζονται στο «Couplé Gagnant» ισχύουν και για τον αντίστοιχο τύπο στοιχήματος που
προσφέρεται με άλλη εμπορική ονομασία.
Το στοίχημα «Couplé Gagnant» καθίσταται νικηφόρο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν
τις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους. Ωστόσο, όταν
ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος του τρία, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Βέβαια, στο επίσημο πρόγραμμα μπορεί να αναγράφεται ότι οι παίκτες πρέπει να επιλέξουν τους
δύο πρώτους ίππους της ιπποδρομίας με τη σωστή σειρά τερματισμού.
Στην τελευταία περίπτωση, το στοίχημα καθίσταται νικηφόρο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι
καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας και εάν έχει ορισθεί η σωστή σειρά
τερματισμού τους. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο αριθμός των ίππων που
συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος του δύο, όλα τα στοιχήματα «Couplé
Gagnant» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Το στοίχημα «Couplé Placé» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν δύο από τις τρεις
πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας. Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε
μια ιπποδρομία είναι μικρότερος του τέσσερα, όλα τα στοιχήματα «Couplé Placé» σε αυτήν την
ιπποδρομία επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 44
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Couplé Gagnant» είναι οι
ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, οι
νικηφόροι συνδυασμοί του «MULTI» είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν
πρώτοι, με δύο στα δύο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, σε
ιπποδρομία με μη καθορισμένη σειρά τερματισμού, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε από τους ίππους που
τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση.
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γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, σε
ιπποδρομία με καθορισμένη σειρά τερματισμού, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, και είχε οριστεί για την πρώτη θέση, με
οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση.
δ) Οι συνδυασμοί μεταξύ ίππων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση δεν δικαιούνται
απόδοση «Couplé Gagnant», εξαιρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 49 2 Β) δ).
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Couplé Placé» είναι οι
ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με δύο
στα δύο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν, αφενός, δύο
ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και, αφετέρου, έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι. Σε
καμία περίπτωση δεν θεωρείται νικηφόρα η απόδοση των συνδυασμών «Couplé Placé» που
περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν, αφενός, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και έναν
από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και, αφετέρου, όλους τους πιθανούς συνδυασμούς
των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν
τρίτοι, και όσοι περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται νικηφόροι οι συνδυασμοί του «Couplé
Placé» που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση.
III. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 45 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση σε ιπποδρομία
με καθορισμένη σειρά τερματισμού, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν
έναν από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα πρώτοι, και είχε οριστεί από τον παίκτη για
την πρώτη θέση, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο. Σε ιπποδρομία χωρίς καθορισμένη σειρά
τερματισμού, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν ταυτόχρονα πρώτοι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
IV. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Couplé Placé 1 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 45 Ι. γ) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν
ταυτόχρονα πρώτοι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν, αφενός, δύο
ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση με έναν μη συμμετέχοντα ίππο και,
αφετέρου, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση και έναν μη συμμετέχοντα
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ίππο.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν, αφενός, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με έναν
μη συμμετέχοντα ίππο και, αφετέρου, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι με έναν μη
συμμετέχοντα ίππο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και έναν μη
συμμετέχοντα ίππο, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και έναν μη συμμετέχοντα ίππο, κι εκείνοι
που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν μη συμμετέχοντα
ίππο.
Άρθρο 45
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. – α) Σε συνδυασμούς «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» όπου δύο ίπποι είναι μη
συμμετέχοντες πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.
β) Σε ιπποδρομίες με ή χωρίς καθορισμένη σειρά τερματισμού που περιλαμβάνουν έναν ή
περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, σε περίπτωση που ο συνδυασμός «Couplé Gagnant»
περιλαμβάνει έναν μη συμμετέχοντα ίππο και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι
δικαιούται απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP».
γ) Ομοίως, σε περίπτωση που ο συνδυασμός «Couplé Placé» περιλαμβάνει έναν μη
συμμετέχοντα ίππο και έναν από τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, εάν αγωνίστηκαν
λιγότεροι από οκτώ ίπποι βάσει του επίσημου προγράμματος, ή έναν από τους τρεις ίππους που
τερμάτισαν πρώτοι, εάν αγωνίστηκαν τουλάχιστον οκτώ ή περισσότεροι ίπποι βάσει του
επίσημου προγράμματος, δικαιούται απόδοση «Couplé Placé 1 NP».
δ) Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις β) και γ) δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα «champ total»
(πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στο Άρθρο 48, στα
οποία ο ίππος στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχων. Στην τελευταία περίπτωση επιστρέφονται
τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα «Couplé», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή δύο ακόμα μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο I ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I ανωτέρω.
Άρθρο 46
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για κάθε τύπο στοιχήματος «Couplé Gagnant» ή «Couplé
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Placé» προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των στοιχημάτων που επιστράφηκαν και
των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
1.

Στοίχημα «Couplé Gagnant»

I.

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς που αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP» προστίθεται στα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς που
αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Gagnant». Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του ανωτέρω
συνόλου επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι
αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 47 β).
γ) Σε ιπποδρομίες χωρίς καθορισμένη σειρά τερματισμού, εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων
κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 77% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Couplé Gagnant», χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων των νικηφόρων
συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Couplé Gagnant»,
- 23% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Couplé Gagnant 1 NP», χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων των νικηφόρων
συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP».
δ) Σε ιπποδρομίες με καθορισμένη σειρά τερματισμού, εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων
κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 86% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Couplé Gagnant», χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων των νικηφόρων
συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Couplé Gagnant»,
- 14% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Couplé Gagnant 1 NP», χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων των νικηφόρων
συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP».
II.

Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση κανονικού τερματισμού
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α) Απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό «Couplé Gagnant 1 NP» προστίθενται στα
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό «Couplé Gagnant».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant 1 NP» κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Couplé Gagnant 1 NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé
Gagnant 1 NP», επαυξημένο με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην
τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
β)

Απόδοση «Couplé Gagnant»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant» διαιρείται με τα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Couplé Gagnant».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Couplé Gagnant» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé
Gagnant», επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP» και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
III. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση τερματισμού με
ταυτόχρονη άφιξη
i. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι
τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση
α) Απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP»
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του σημείου ΙΙ. α).
β)

Απόδοση «Couplé Gagnant»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Couplé Gagnant» και περιλαμβάνει τους ίδιους
ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Gagnant», επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé
Gagnant 1 NP» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη
παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
ii. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση
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α) Απόδοση «Couplé Gagnant 1 NP»
Για κάθε ίππο που τερματίζει πρώτος, τα νικηφόρα στοιχήματα «Couplé Gagnant 1 NP»
προστίθενται στο συνολικό ποσό του νικηφόρου συνδυασμού/των νικηφόρων συνδυασμών
«Couplé Gagnant» που περιλαμβάνει/ουν τον εν λόγω ίππο.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant 1 NP» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι
και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους, όπως προβλέπεται στην παρούσα
παράγραφο. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις
«Couplé Gagnant 1 NP» για κάθε ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση.
Για καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, εάν υπάρχουν νικηφόρα
στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant 1
NP» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Gagnant 1 NP», επαυξημένο με
την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
β)

Απόδοση «Couplé Gagnant»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant» διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Couplé Gagnant» και περιλαμβάνει τους ίδιους
ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Gagnant», επαυξημένο με το σύνολο των επιπρόσθετων
αποδόσεων «Couplé Gagnant 1 NP» των ίππων που συναποτελούν τον συνδυασμό και με την
αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
2.

Στοίχημα «Couplé Placé»

Εάν σε μια ιπποδρομία συμμετέχουν όλοι οι ίπποι, οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των σημείων ΙΙ και ΙΙΙ κατωτέρω, και οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν σε
απόδοση «Couplé Placé 1 NP» είναι οι ίδιοι με αυτούς που θα ίσχυαν εάν υπήρχαν ένας ή
περισσότεροι μη συμμετέχοντες ίπποι, ενώ τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε ίππο που
αντιστοιχούν σε «Couplé Placé 1 NP» ισούνται με μηδέν.
I.

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών στους νικηφόρους συνδυασμούς που αντιστοιχούν
σε απόδοση «Couplé Placé 1 NP» προστίθεται στα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στους
νικηφόρους συνδυασμούς που αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Placé». Το γινόμενο του
πολλαπλασιασμού του ανωτέρω συνόλου επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται
στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών, ώστε να προκύψει το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
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β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι
αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 47 γ).
γ) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 52% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Couplé Placé», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων των νικηφόρων
συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Couplé Placé»,
- 48% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Couplé Placé 1 NP», χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται
απόδοση «Couplé Placé 1 NP».
II.

Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση κανονικού τερματισμού

α) Απόδοση «Couplé Placé 1 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε αμειβόμενο ίππο που δικαιούται απόδοση «Couplé Placé 1
NP» προστίθενται στα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά νικηφόρου συνδυασμού/νικηφόρων
συνδυασμών που αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Placé» και περιλαμβάνουν τον εν λόγω ίππο.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé 1 NP» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και
οι αμειβόμενοι ίπποι που δικαιούνται απόδοση «Couplé Placé 1 NP».
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους, όπως προβλέπεται στην παρούσα
παράγραφο. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις
«Couplé Placé 1 NP» για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Για καθέναν από τους αμειβόμενους ίππους, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την
κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé 1 NP» ισούται με το σύνολο
της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé 1 NP», επαυξημένο με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 47.
β)

Απόδοση «Couplé Placé»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
νικηφόροι συνδυασμοί.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους νικηφόρους συνδυασμούς. Τα πηλίκα που
προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé» για κάθε
νικηφόρο συνδυασμό.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé», επαυξημένο με
το σύνολο των επιπρόσθετων αποδόσεων «Couplé Placé 1 NP» των ίππων που συναποτελούν τον
συνδυασμό και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη
παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
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III. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση τερματισμού με
ταυτόχρονη άφιξη
i. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση, ένας ίππος τερματίσει στη
δεύτερη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση
α) Απόδοση «Couplé Placé 1 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε αμειβόμενο ίππο που δικαιούται απόδοση «Couplé Placé 1
NP» προστίθενται στα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά νικηφόρου συνδυασμού/νικηφόρων
συνδυασμών που αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Placé» και περιλαμβάνουν τον εν λόγω ίππο.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο
που τερμάτισε στην πρώτη θέση, ένα τρίτο στον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ένα
τρίτο διαιρείται εκ νέου σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν τρίτοι. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Για καθέναν από τους αμειβόμενους ίππους, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την
κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé 1 NP» ισούται με το σύνολο
της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé 1 NP», επαυξημένο με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 47.
β)

Απόδοση «Couplé Placé»

Ένα τρίτο του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διατίθεται στον συνδυασμό
των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους
συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν
τρίτοι, και ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε δεύτερος με καθέναν
από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
Κάθε τμήμα του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé», επαυξημένο με καθεμία από τις επιπρόσθετες
αποδόσεις «Couplé Placé 1 NP» των ίππων που συναποτελούν τον συνδυασμό και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
ii. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι
τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση
α) Απόδοση «Couplé Placé 1 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε αμειβόμενο ίππο που δικαιούται απόδοση «Couplé Placé 1
NP» προστίθενται στα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά νικηφόρου συνδυασμού/νικηφόρων
συνδυασμών που αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Placé» και περιλαμβάνουν τον εν λόγω ίππο.
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Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε δύο μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που
τερμάτισε στην πρώτη θέση, και δύο τρίτα διαιρούνται εκ νέου σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
ίπποι που τερμάτισαν δεύτεροι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα
με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα
που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Για καθέναν από τους αμειβόμενους ίππους, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την
κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé 1 NP» ισούται με το σύνολο
της επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé 1 NP», επαυξημένο με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 47.
β)

Απόδοση «Couplé Placé»

Τα δύο τρίτα του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διατίθενται σε όλους τους
συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε στην πρώτη θέση με οποιονδήποτε από τους ίππους που
τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, και ένα τρίτο στο σύνολο των συνδυασμών μεταξύ των ίππων που
τερμάτισαν στη δεύτερη θέση.
Κάθε τμήμα του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé», επαυξημένο με καθεμία από τις επιπρόσθετες
αποδόσεις «Couplé Placé 1 NP» των ίππων που συναποτελούν τον συνδυασμό και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
iii. Σε περίπτωση που δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και ένας ή
περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση
α) Απόδοση «Couplé Placé 1 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε αμειβόμενο ίππο που δικαιούται απόδοση «Couplé Placé 1
NP» προστίθενται στα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά νικηφόρου συνδυασμού/νικηφόρων
συνδυασμών που αντιστοιχούν σε απόδοση «Couplé Placé» και περιλαμβάνουν τον εν λόγω ίππο.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο διατίθεται σε
καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, και το εναπομείναν ένα τρίτο
μοιράζεται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια, το
κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αμειβόμενο ίππο, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Couplé Placé 1 NP» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Placé 1 NP», επαυξημένη με
την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
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β)

Απόδοση «Couplé Placé»

Ένα τρίτο του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διατίθεται στον συνδυασμό
των δύο ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς ενός
από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και
ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του άλλου ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από
τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
Κάθε τμήμα του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé», επαυξημένο με καθεμία από τις επιπρόσθετες
αποδόσεις «Couplé Placé 1 NP» των ίππων που συναποτελούν τον συνδυασμό και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
iv.

Σε περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση

α) Απόδοση «Couplé Placé 1 NP»
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του σημείου ΙΙ. α).
β)

Απόδοση «Couplé Placé»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί «Couplé Placé» των ίππων που συμμετέχουν.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Couplé Placé», επαυξημένο με καθεμία από τις επιπρόσθετες
αποδόσεις «Couplé Placé 1 NP» των ίππων που συναποτελούν τον συνδυασμό και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 47.
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Άρθρο 47
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Για κάθε τύπο στοιχήματος «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé», εάν μια από τις καθαρές
αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 46 είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η
πληρωμή του αντίστοιχου νικηφόρου συνδυασμού/των αντίστοιχων νικηφόρων συνδυασμών στη
Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά μονάδα στοιχηματισμού, με αφαίρεση της
σχετικής ιπποδρομίας είτε από τα ακαθάριστα έσοδα των στοιχημάτων «Couplé Gagnant» είτε
από τα ακαθάριστα έσοδα των στοιχημάτων «Couplé Placé».
β) Όσον αφορά το στοίχημα «Couplé Gagnant», στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη
παράγραφο του Άρθρου 46 1 Ι. β), ή στην περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του
Άρθρου 46 ΙΙ. και ΙΙΙ. 1 ή των διατάξεων του ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των
ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Couplé Gagnant» στην εν λόγω ιπποδρομία είναι
χαμηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπεται στο Άρθρο 22, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Couplé
Gagnant» ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20. Η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των στοιχημάτων
που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 46, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 46, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Couplé Gagnant 1 NP» βάσει της ελάχιστης απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο
20, ήτοι 1,10 ευρώ, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως προκύπτει
ανωτέρω.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Couplé Gagnant», με το
συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών
διαιρείται με το σύνολο των στοιχημάτων στον νικηφόρο συνδυασμό «Couplé Gagnant».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Gagnant».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση
«Couplé Gagnant», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται
στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα
«Couplé Gagnant» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
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επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
ii. Στην περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, το υποχρεωτικό πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται με το σύνολο των διάφορων νικηφόρων συνδυασμών «Couplé
Gagnant», ανάλογα με τους ίππους που συμμετέχουν.
Κάθε μέρος διαιρείται έπειτα με τα νικηφόρα στοιχήματα «Couplé Gagnant» κάθε σχετικού
συνδυασμού.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
απόδοση «Couplé Gagnant» για κάθε συνδυασμό των ίδιων δύο ίππων.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Gagnant» για κάθε σχετικό συνδυασμό ισούται έτσι με την
επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Gagnant», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
γ) «Couplé Placé»
Στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 46 2 Ι. β), ή στην
περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 46 2 ΙΙ. και ΙΙΙ. ή των διατάξεων του
ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Couplé
Placé» στην εν λόγω ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπεται στο Άρθρο
22, θα ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Couplé Placé»
ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 46, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 46, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Couplé Placé 1 NP» βάσει της ελάχιστης απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20,
ήτοι 1,10 ευρώ, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως προκύπτει ανωτέρω.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Couplé Placé», με το
συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
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i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών
που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι νικηφόροι
συνδυασμοί.
Κάθε μέρος διαιρείται έπειτα με τα νικηφόρα στοιχήματα «Couplé Placé» κάθε σχετικού
συνδυασμού.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε
νικηφόρο συνδυασμό.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για κάθε σχετικό συνδυασμό ισούται έτσι με την
επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Placé», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
ii. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση, ένας ίππος τερματίσει στη
δεύτερη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση, το
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τρία ίσα μέρη.
Ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη
θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από
τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου που
τερμάτισε δεύτερος με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
Κάθε τμήμα του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες αποδόσεις «Couplé Placé» για κάθε
νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για κάθε σχετικό συνδυασμό, ανάλογα με τους
ίππους που περιλαμβάνει, ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Placé»,
επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο, στο σημείο γ) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
iii. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι
τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών
διαιρείται ως ακολούθως:
Τα δύο τρίτα του υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διατίθενται
σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε στην πρώτη θέση με οποιονδήποτε από
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τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, και ένα τρίτο στο σύνολο των συνδυασμών
μεταξύ των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση.
Κάθε τμήμα του υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν
τον τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων
που συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό
των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για κάθε σχετικό συνδυασμό, ανάλογα με τους
ίππους που περιλαμβάνει, ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Placé»,
επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο, στο σημείο γ) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
iv. Σε περίπτωση που δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και ένας ή
περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση, το υποχρεωτικό πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται ως ακολούθως:
Ένα τρίτο του υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διατίθεται
στον συνδυασμό των δύο ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους
συνδυασμούς ενός από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του άλλου ίππου που τερμάτισε
πρώτος με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
Κάθε τμήμα του υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν
τον τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων
που συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό
των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για κάθε σχετικό συνδυασμό, ανάλογα με τους
ίππους που περιλαμβάνει, ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Placé»,
επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο, στο σημείο γ) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
v. Σε περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση, το
υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται ως ακολούθως:
Το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Placé» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη
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όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί «Couplé Placé» των ίππων που συμμετέχουν.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Placé»
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ανάλογα με τους ίππους που τον αποτελούν.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Couplé Placé» για κάθε σχετικό συνδυασμό, ανάλογα με τους
ίππους που περιλαμβάνει, ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «Couplé Placé»,
επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο, στο σημείο γ) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Placé» της εν λόγω ιπποδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β),
επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο
22.
Άρθρο 48
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταχωρούν τα στοιχήματά τους ως «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé».
Το σύνθετο στοίχημα «à cheval» επιτρέπει τη συμμετοχή με ίδια ποσά στοιχηματισμού και στους
δύο τύπους.
Επίσης, δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Couplé» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας δύο από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με
τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
1.

Πολλαπλά σύνθετα

Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé» που αφορούν
συνδυασμούς, με δύο στα δύο, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé», είτε είναι «Gagnant» χωρίς καθορισμένη σειρά
τερματισμού, είτε «Placé», ή «à cheval», εάν ο παίκτης επιλέξει Κ αριθμό ίππων, ο σύνθετος
τύπος περιλαμβάνει:
K x (K-1) στοιχήματα «Couplé», είτε «Gagnant», είτε «Placé», ή «à cheval».
2
β) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé Gagnant» με καθορισμένη σειρά τερματισμού, ο παίκτης
μπορεί να στοιχηματίσει για κάθε συνδυασμό των δύο ίππων της επιλογής του μόνο με
καθορισμένη σειρά τερματισμού. Ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée»
(απλοποιημένος σύνθετος) και περιλαμβάνει:
K x (K-1) στοιχήματα «Couplé Gagnant».
2
Εάν, για κάθε συνδυασμό δύο ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει στις
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δύο πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται «formule dans tous les
ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) περιλαμβάνει K x (K-1) στοιχήματα «Couplé Gagnant».
2.

Σύνθετα «champ d'un cheval»

Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé» που συνδυάζουν έναν ίππο,
που έχει ορισθεί από τον παίκτη ως στάνταρ επιλογή, με όλους τους άλλους ίππους που έχουν
δηλωθεί επίσημα συμμετέχοντες («champ total», πλήρους κάλυψης) ή με μια επιλογή αυτών των
ίππων («champ partiel», μερικής κάλυψης).
α) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé » χωρίς καθορισμένη σειρά
τερματισμού, εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα
«champ total» περιλαμβάνει (N-1) στοιχήματα «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» . Σε περίπτωση
«champ partiel d'un cheval de base» (μερικής κάλυψης ενός στάνταρ ίππου) με επιλογή Ρ ίπ πων,
το στοίχημα σύνθετου τύπου περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα «Couplé Gagnant» ή «Couplé Placé» .
β) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé Gagnant» με καθορισμένη σειρά τερματισμού, εάν στην
ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total» περιλαμβάνει
(N-1) στοιχήματα «Couplé Gagnant» σε μορφή «simplifiée» και 2 x (N-1) συνδυασμούς «Couplé
Gagnant» σε μορφή «dans tous les ordres». Το «champ partiel d'un cheval de base» με επιλογή Ρ
ίππων περιλαμβάνει Ρ σύνθετα στοιχήματα «Couplé Gagnant» σε μορφή «simplifiée» και 2 Ρ
σύνθετα στοιχήματα «Couplé Gagnant» σε μορφή «dans tous les ordres».
Για τους τύπους «champ simplifié» (απλοποιημένης κάλυψης), ολικής ή μερικής κάλυψης, ο
παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη θέση στην οποία θα τερματίσει ο στάνταρ ίππος.
γ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 49
Ειδικές περιπτώσεις
1. Όταν λιγότεροι από δύο ίπποι τερματίσουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή
όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
2.

Στοίχημα «Couplé Gagnant»

Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
A) Κανονικός τερματισμός
α) Σε περίπτωση ιπποδρομίας χωρίς καθορισμένη σειρά τερματισμού και εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά σε νικηφόρο συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και τη
δεύτερη θέση, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών μοιράζεται αναλογικά με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και την τρίτη
θέση ή, ελλείψει στοιχηματισθέντων ποσών σε αυτόν τον συνδυασμό, μοιράζεται αναλογικά με
τα στοιχηματισθέντα ποσά στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη και την τρίτη
θέση. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα στον τελευταίο συνδυασμό, όλα τα στοιχήματα «Couplé
Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν έναν μη
συμμετέχοντα ίππο, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45.Ι β).
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β) Σε περίπτωση ιπποδρομίας με καθορισμένη σειρά τερματισμού και εάν δεν υπάρχουν
στοιχήματα με τη σωστή σειρά άφιξης στον νικηφόρο συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν
στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών μοιράζεται αναλογικά με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στους δύο ίδιους ίππους που τερμάτισαν αντίστροφα, δηλαδή στη
δεύτερη και την πρώτη θέση. Ελλείψει στοιχημάτων σε αυτόν τον συνδυασμό, τα ποσά
αποδίδονται αναλογικά στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και την τρίτη
θέση στη σωστή σειρά. Ελλείψει και αυτών, στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην
τρίτη και την πρώτη θέση. Ελλείψει και αυτών, στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στη
δεύτερη και την τρίτη θέση και, τέλος, ελλείψει αυτών, στον συνδυασμό των ίππων που
τερμάτισαν στην τρίτη και τη δεύτερη θέση.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα στον τελευταίο συνδυασμό, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant»
επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο,
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β).
γ) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) ανωτέρω, οποιοσδήποτε
συνδυασμός κι αν έχει ληφθεί υπόψη για την απόδοση κερδών, η κοινή ακαθάριστη απόδοση
«Couplé Gagnant» περιλαμβάνει την επιπρόσθετη απόδοση του νικηφόρου συνδυασμού που
αντιστοιχεί στον κανονικό τερματισμό, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β).
B)

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης σε ιπποδρομία με ή χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν
δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών που αντιστοιχεί σε αυτόν τον συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ
όλων των άλλων νικηφόρων συνδυασμών.
β) Σε περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση
μιας ιπποδρομίας με ή χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε
κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, όλα τα αντίστοιχα στοιχήματα «Couplé Gagnant»
επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο,
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β) ανωτέρω.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση ιπποδρομίας με ή χωρίς
καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κάποιον από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών των
ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και στην τρίτη θέση. Ελλείψει στοιχημάτων σε οποιονδήποτε
από τους νικηφόρους συνδυασμούς, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β).
Σε αντίστοιχη περίπτωση, σε ιπποδρομία με καθορισμένη σειρά άφιξης, το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών ενός ίππου από εκείνους που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ο οποίος είχε ορισθεί για την πρώτη θέση από τον παίκτη, με
οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια
στοιχήματα, τα ποσά αποδίδονται αναλογικά με τα νικηφόρα στοιχήματα στους συνδυασμούς
των ίδιων ίππων με την αντίστροφη σειρά. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε αυτούς τους
συνδυασμούς, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β).
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση
ιπποδρομίας χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από
τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους
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ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant»
μοιράζεται στους συνδυασμούς των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι. Εάν δεν υπάρχουν
στοιχήματα σε αυτούς τους συνδυασμούς, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β).
Σε περίπτωση ιπποδρομίας με καθορισμένη σειρά τερματισμού, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα
που να περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση, και να έχει οριστεί για την
πρώτη θέση, με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, το πλεόνασ μα
διανεμόμενων κερδών «Couplé Gagnant» μοιράζεται μεταξύ των συνδυασμών που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση με έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, ο οποίος είχε οριστεί για την πρώτη θέση. Εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά σε τέτοιους συνδυασμούς, το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Couplé
Gagnant» μοιράζεται στους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν ίππους που τερμάτισαν
ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση. Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε αυτούς τους συνδυασμούς, όλα
τα στοιχήματα «Couplé Gagnant» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 45 Ι. β).
ε) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία α) έως δ) ανωτέρω, οποιοσδήποτε
συνδυασμός κι αν έχει ληφθεί υπόψη για την κατανομή, η κοινή ακαθάριστη απόδοση/οι κοινές
ακαθάριστες αποδόσεις «Couplé Gagnant» περιλαμβάνει/ουν τις επιπρόσθετες αποδόσεις των
νικηφόρων συνδυασμών που αντιστοιχούν στον κανονικό τερματισμό, όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 45 Ι. β).
3.

Στοίχημα «Couplé Placé» με ή χωρίς ταυτόχρονη άφιξη

Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε έναν από τους συνδυασμούς «Couplé Placé», το
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που αντιστοιχεί σε αυτόν τον συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς
μεταξύ των άλλων νικηφόρων συνδυασμών.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε κανέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Couplé Placé»,
όλα τα στοιχήματα «Couplé Placé» επιστρέφονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
περιλαμβάνουν έναν μη συμμετέχοντα ίππο, σύμφωνα με το Άρθρο 45 Ι. γ) ανωτέρω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Στοίχημα «Couplé Hippodrome»
Άρθρο 50
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Couplé Gagnant Hippodrome» ή «Couplé Placé Hippodrome».
Το στοίχημα «Couplé Gagnant Hippodrome» ή «Couplé Placé Hippodrome» συνίσταται στην
επιλογή δύο ίππων σε μία ιπποδρομία και στον καθορισμό του στοιχήματος ως «Couplé Gagnant
Hippodrome» ή «Couplé Placé Hippodrome».
Το στοίχημα «Couplé Gagnant Hippodrome» καθίσταται νικηφόρο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι
καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους.
Ωστόσο, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν στην ιπποδρομία και
εφόσον έχει ενημερωθεί το κοινό, η ιπποδρομιακή εταιρεία μπορεί να αποφασίσει ότι οι παίκτες
πρέπει να επιλέξουν τους δύο ίππους που θα τερματίσουν πρώτοι στην ιπποδρομία, στη σωστή
σειρά, προκειμένου να κερδίσουν.
Στην τελευταία περίπτωση, το στοίχημα καθίσταται νικηφόρο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι
καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας και εάν έχει ορισθεί η σωστή σειρά
τερματισμού τους.
Το στοίχημα «Couplé Placé Hippodrome» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν δύο
από τις τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Τα στοιχήματα αυτά υπόκεινται στις διατάξεις των Άρθρων 44, 45 Ι. και των Άρθρων 46 έως 49,
όπου αντικαθίστανται οι όροι «Couplé Gagnant», «Couplé Ordre» και «Couplé Placé» από τους
όρους «Couplé Gagnant Hippodrome», «Couplé Ordre Hippodrome» και «Couplé Placé
Hippodrome».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Στοίχημα «Tiercé»
Άρθρο 51
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανώνονται τα στοιχήματα «Tiercé», τα οποία μπορούν επίσης να ονομάζονται και «Classic
Tiercé».
Το στοίχημα «Tiercé» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας τη
σειρά τερματισμού τους.
Ένας συνδυασμός τριών ίππων νοείται ως το σύνολο των έξι πιθανών στοιχημάτων περιορισμού
των τριών ίππων. Σε κανονικό τερματισμό, ένα από αυτά τα στοιχήματα περιορισμού αντιστοιχεί
στη σωστή σειρά άφιξης, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αντιστοιχούν στη λανθασμένη σειρά άφιξης.
Ένα στοίχημα «Tiercé» είναι νικηφόρο εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις τρεις
πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 53 και
57. Εάν ο παίκτης έχει επιλέξει τη σωστή σειρά τερματισμού, δίνεται η λεγόμενη απόδοση «Tiercé
Ordre» (Tiercé σε σωστή σειρά). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που η σειρά τερματισμού των ίππων
είναι διαφορετική από την επιλεγείσα, τότε ο παίκτης δικαιούται τη λεγόμενη απόδοση «Tiercé
Désordre» (Tiercé σε λανθασμένη σειρά).
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του τέσσερα, όλα τα στοιχήματα «Tiercé» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 52
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που δικαιούνται απόδοση
«Tiercé Ordre» ή «Tiercé Désordre» είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με τρία στα τρία. Σε
κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Tiercé Ordre», κατά συνθήκη, για τις έξι πιθανές
σειρές άφιξης των τριών ίππων σε αυτόν τον συνδυασμό.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι. Σε κάθε συνδυασμό
δίνεται μια ενιαία απόδοση «Tiercé Ordre» στα δύο πιθανά στοιχήματα περιορισμού, στα οποία
οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί ότι θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις τερμάτισαν πρώτοι.
Ενιαία απόδοση «Tiercé Désordre» δίνεται στα τέσσερα στοιχήματα περιορισμού στα οποία ένας
από τους ίππους που κατέλαβαν την τρίτη θέση είχε επιλεγεί ότι θα τερματίσει είτε στην πρώτη
είτε στη δεύτερη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με όλους τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, με δύο στα δύο.
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Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Tiercé Ordre» στα δύο πιθανά στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα τερματίσει πρώτος κατέλαβ ε την πρώτη
θέση. Ενιαία απόδοση «Tiercé Désordre» δίνεται στα τέσσερα στοιχήματα περιορισμού στα
οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για τη δεύτερη ή τρίτη θέση.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος και καθέναν εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι. Σε κάθε συνδυασμό δίνεται
απόδοση «Tiercé Ordre» στο στοίχημα περιορισμού στο οποίο ο ίππος που είχε επιλεγεί να
τερματίσει πρώτος τερμάτισε πρώτος και ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει δεύτερος
τερμάτισε δεύτερος. Ενιαία απόδοση «Tiercé Désordre» δίνεται στα πέντε στοιχήματα
περιορισμού στα οποία ένας από τους τρεις ίππους επιλέχθηκε σε λανθασμένη σειρά άφιξης.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Tiercé 2 NP» που
περιγράφονται στο Άρθρο 53 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα
πρώτοι και δύο μη συμμετέχοντες ίππους.
β) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί είναι
αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 53 Ι. β).
III. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Tiercé 1 NP» που
περιγράφονται στο Άρθρο 53 Ι. είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα περιορισμού με δύο
από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
γ) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί «Tiercé 1
NP» είναι αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 53 Ι. γ).
Άρθρο 53
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. – α) Οι συνδυασμοί «Tiercé» στους οποίους τρεις ίπποι είναι μη συμμετέχοντες
επιστρέφονται.
β) Εάν ένας συνδυασμός «Tiercé» περιλαμβάνει δύο μη συμμετέχοντες ίππους εκ των τριών
επιλεγέντων, δίνεται απόδοση «Tiercé 2 ΝΡ» εάν ο τρίτος ίππος του συνδυασμού τερματίσει στην
πρώτη θέση.
γ) Όταν ένας συνδυασμός «Tiercé» περιλαμβάνει έναν μη συμμετέχοντα ίππο εκ των τριών
επιλεγέντων, δίνεται απόδοση «Tiercé 1 NP» εάν οι δύο ίπποι του συνδυασμού που συμμετέχουν
στην ιπποδρομία τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις.
δ) Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις β) και γ) δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα «champ total»
(πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στο Άρθρο 56, στα
οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση
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επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα «Tiercé», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο I ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I ανωτέρω.
Άρθρο 54
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
I.

– Ελάχιστη αναλογία αποδόσεων «Tiercé»

Με εξαίρεση την περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη που προβλέπεται στο
Άρθρο 52 Ι. α), η ελάχιστη αναλογία κοινής ακαθάριστης απόδοσης «Tiercé Ordre» και «Tiercé
Désordre», που αποδίδεται στους ίδιους τρεις ίππους, ορίζεται βάσει του λόγου μεταξύ του 5 και
του αριθμού στοιχημάτων περιορισμού αυτών των τριών ίππων που πληρούν τις προϋποθέσεις
απόδοσης «Tiercé Ordre», όπως ορίζεται κατωτέρω:
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Περιπτώσεις τερματισμού

II.

Αριθμός στοιχημάτων
Λόγος
περιορισμού με τη σωστή
σειρά

Κανονικός τερματισμός και τερματισμός με
ταυτόχρονη άφιξη όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 52 Ι. δ)

1

5/1

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 52 Ι. β) και γ)

2

5/2

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 52 Ι. α)

6

1

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς «Tiercé Ordre» πολλαπλασιάζονται με το λόγο που ορίζεται στην παράγραφο Ι. του
παρόντος Άρθρου, όπως προκύπτει βάσει του αποτελέσματος τερματισμού. Τα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά σε άλλους νικηφόρους συνδυασμούς αυτού του στοιχήματος
προστίθενται στο ποσό που προκύπτει. Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του ανωτέρω
συνόλου επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι
αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 55 β).
γ) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 10% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Tiercé Ordre», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Tiercé Ordre»,
- 50% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Tiercé Désordre», χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Tiercé Désordre»,
- 30% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Tiercé 1 NP», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Tiercé 1 NP».
- 10% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Tiercé 2 NP», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Tiercé 2 NP».
III.

Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση κανονικού τερματισμού

α) Απόδοση «Tiercé 2 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 2 NP»
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προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση
«Tiercé 1 NP», στα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται
απόδοση «Tiercé Désordre» και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé 2 NP» κατ’ αναλογία του συνολικού ποσού που
προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 2
NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Tiercé 2 NP» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 2 NP»,
επαυξημένο με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο
του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
β)

Απόδοση «Tiercé 1 NP»

Τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 1 NP»
προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται
απόδοση «Tiercé Désordre» και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé 1 NP» κατ’ αναλογία του συνολικού ποσού που
προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 1
NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Tiercé 1 NP» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1 NP»,
επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 55.
γ)

Απόδοση «Tiercé Désordre»

Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Tiercé
Désordre» προστίθενται στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό
που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Désordre» κατ’ αναλογία του συνολικού ποσού που
προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Tiercé
Désordre».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Tiercé Désordre» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1 NP»,
επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 55.
δ)

Απόδοση «Tiercé Ordre»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα
ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre».
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Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Tiercé Ordre» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé Ordre»,
επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το λόγο της παραγράφου Ι.
του παρόντος Άρθρου, με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé Désordre», την επιπρόσθετη
απόδοση «Tiercé 1 NP», την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 55.
IV. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση τερματισμού με
ταυτόχρονη άφιξη
Εάν σε μια ιπποδρομία υπάρχουν λιγότεροι από δύο μη συμμετέχοντες ίπποι, οι αποδόσεις
υπολογίζονται σύμφωνα με τις κατωτέρω διατάξεις, και οι νικηφόροι συνδυασμοί που
δικαιούνται απόδοση «Tiercé 1 NP» ή «Tiercé 2 NP» είναι οι ίδιοι με αυτούς που θα ίσχυαν εάν
υπήρχαν δύο ή περισσότεροι μη συμμετέχοντες ίπποι, ενώ τα στοιχηματισθέντα ποσά σε αυ τούς
τους νικηφόρους συνδυασμούς ισούνται με μηδέν.
i. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση, ένας ίππος τερματίσει στη
δεύτερη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση
α) Αποδόσεις «Tiercé 1 NP» και «Tiercé 2 NP»
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις α) και β) της παραγράφου ΙΙΙ. του
παρόντος Άρθρου.
β)

Απόδοση «Tiercé Désordre»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Désordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Désordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους, επαυξημένη με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό «Tiercé Ordre» που περιλαμβάνει τους ίδιους
ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé Désordre» του νικηφόρου συνδυασμού, επαυξημένο με την
επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 1 NP», με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
γ) Απόδοση «Tiercé Ordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
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τρεις ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς με τους σχετικούς ίππους ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης
απόδοσης «Tiercé Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το
λόγο της παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου ανάλογα με την περίπτωση τερματισμού, με την
επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé Désordre» για τους ίδιους τρεις ίππους, την επιπρόσθετη απόδοση
«Tiercé 1 NP», την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 55.
ii. Σε περίπτωση που ένας ίππος τερματίσει στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότεροι ίπποι
τερματίσουν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση
α) Απόδοση «Tiercé 2 NP»
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου α) της παραγράφου ΙΙΙ. του
παρόντος Άρθρου.
β)

Απόδοση «Tiercé 1 NP»

Για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 1 NP», όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 52 ΙΙΙ. β), τα αντίστοιχα στοιχηματισθέντα ποσά προστίθεται στα στοιχηματισθέντα ποσά
των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Tiercé Désordre» και περιλαμβάνουν
τους ίδιους δύο ίππους και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς «Tiercé
Ordre» που περιλαμβάνει/ουν τους δύο ίδιους ίππους.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé 1 NP» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Έπειτα καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται αντίστοιχα κατ’ αναλογία προς τα στοιχηματισθέντα
ποσά, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται
απόδοση «Tiercé 1 NP» και περιλαμβάνει τους ίδιους δύο ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 1 NP» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 1 NP» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση
«Tiercé 1 NP», επαυξημένη με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
γ) Απόδοση «Tiercé Désordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Désordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που τους αποτελούν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
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νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Désordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους, επαυξημένη με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των στοιχηματισθέντων ποσών
στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς «Tiercé Ordre» που
περιλαμβάνει/ουν τους ίδιους τρεις ίππους, με το λόγο που ορίζεται στην παράγραφο Ι. του
παρόντος Άρθρου και ο οποίος αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα τερματισμού.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé Désordre» του νικηφόρου συνδυασμού, επαυξημένο με το
σύνολο κάθε επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1 NP» που περιλαμβάνει δύο από τους ίππους του
εν λόγω συνδυασμού, με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
δ) Απόδοση «Tiercé Ordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς με τους σχετικούς ίππους ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης
απόδοσης «Tiercé Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το
λόγο της παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου ανάλογα με την περίπτωση τερματισμού, με την
επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé Désordre» για τους ίδιους τρεις ίππους, με κάθε επιπρόσθετη
απόδοση «Tiercé 1 NP» που περιλαμβάνει δύο από τους ίππους του εν λόγω συνδυασμού, με την
επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως
προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Άρθρου 55.
iii. Σε περίπτωση που δύο ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και ένας ή
περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην τρίτη θέση
α) Απόδοση «Tiercé 2 NP»
Για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 2 NP» όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 52 ΙΙ. α), τα αντίστοιχα στοιχηματισθέντα ποσά προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά
του νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Tiercé 1 NP», στα στοιχηματισθέντα ποσά
των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Tiercé Désordre» και που
περιλαμβάνουν τον ίδιο ίππο, και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου και όπως προκύπτει με το αποτέλεσμα
τερματισμού, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση
«Tiercé Ordre» και περιλαμβάνει τον ίδιο ίππο.
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Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé 2 NP» διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι
που τερμάτισαν πρώτοι.
Έπειτα καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται αντίστοιχα κατ’ αναλογία προς τα στοιχηματισθέντα
ποσά, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται
απόδοση «Tiercé 2 NP». Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί
την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 2 NP» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς.
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα που δικαιούνται απόδοση «Tiercé 2 NP», όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 52 ΙΙ. α), η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 2 NP» ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 2 NP», επαυξημένο με την αξία του συντελεστή αποθέματος,
όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Άρθρου 55.
β)

Απόδοση «Tiercé 1 NP»

Όσον αφορά τον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 1 NP», τα αντίστοιχα
στοιχηματισθέντα ποσά προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά των νικηφόρων συνδυασμών
που δικαιούνται απόδοση «Tiercé Désordre» και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου και όπως προκύπτει με το
αποτέλεσμα τερματισμού, με τα στοιχηματισθέντα ποσά των νικηφόρων συνδυασμών που
δικαιούνται απόδοση «Tiercé Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé 1 NP» κατ’ αναλογία του συνολικού ποσού που
προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 1
NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Tiercé 1 NP» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1 NP»,
επαυξημένο με κάθε επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 2 NP» και με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 55.
γ) Απόδοση «Tiercé Désordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Désordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Désordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους, επαυξημένη με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς «Tiercé
Ordre» που περιλαμβάνει/ουν τους ίδιους τρεις ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé Désordre» του νικηφόρου συνδυασμού, επαυξημένο με το
άθροισμα της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1 NP», των επιπρόσθετων αποδόσεων «Tiercé 2
NP» και της αξίας του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του
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παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
δ)

Απόδοση «Tiercé Ordre»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς με τους σχετικούς ίππους ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης
απόδοσης «Tiercé Ordre» του σχετικού νικηφόρου συνδυασμού, επαυξημένο με το άθροισμα, το
οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το λόγο της παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου ανάλογα με
την περίπτωση τερματισμού, με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé Désordre» για τους ίδιους
τρεις ίππους, την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé 1 NP», τις επιπρόσθετες αποδόσεις «Tiercé 2
NP» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του
παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
iv.

Σε περίπτωση που τρεις ή περισσότεροι ίπποι τερματίσουν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση

α) Απόδοση «Tiercé 2 NP»
Για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 2 NP», όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 52 ΙΙ. α), τα αντίστοιχα στοιχηματισθέντα ποσά προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά
του νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Tiercé 1 NP» και περιλαμβάνει τον ίδιο
ίππο, στα στοιχηματισθέντα ποσά των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Tiercé
Désordre» και που περιλαμβάνουν τον ίδιο ίππο, και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του
λόγου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου και όπως προκύπτει με το
αποτέλεσμα τερματισμού, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που
δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre» και που περιλαμβάνει τον ίδιο ίππο.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν
πρώτοι. Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά
σε κάθε ίππο που δικαιούται απόδοση «Tiercé 2 NP», όπως προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για
κάθε αμειβόμενο ίππο.
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα που δικαιούνται απόδοση «Tiercé 2 NP», όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 52 ΙΙ. α), η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 2 NP» ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 2 NP», επαυξημένο με την αξία του συντελεστή αποθέματος,
όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Άρθρου 55.
β)

Απόδοση «Tiercé 1 NP»

Για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé 1 NP», όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 52 ΙΙΙ. α), τα αντίστοιχα στοιχηματισθέντα ποσά προστίθεται στα στοιχηματισθέντα ποσά
των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Tiercé Désordre» και περιλαμβάνουν
τους ίδιους δύο ίππους και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
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στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς «Tiercé Ordre» που περιλαμβάνουν
τους δύο ίδιους ίππους.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé 1 NP» διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι
νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που τους αποτελούν. Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται
έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται
απόδοση «Tiercé 1 NP», όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, και που
περιλαμβάνει τους ίδιους δύο ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 1 NP» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé 1 NP» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το άθροισμα της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1 NP», κάθε επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 2 NP» που
περιλαμβάνει έναν ίππο του εν λόγω συνδυασμού, και της αξίας του συντελεστή αποθέματος,
όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Άρθρου 55.
γ) Απόδοση «Tiercé Désordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Désordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Désordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους, επαυξημένη με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς «Tiercé
Ordre» που περιλαμβάνει/ουν τους ίδιους τρεις ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Désordre» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους για τους οποίους υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé Désordre»
του νικηφόρου συνδυασμού, επαυξημένο με το σύνολο κάθε επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 1
NP» που περιλαμβάνει δύο από τους ίππους του εν λόγω συνδυασμού, με κάθε επιπρόσθετη
απόδοση «Tiercé 2 NP» που περιλαμβάνει έναν ίππο του εν λόγω συνδυασμού, και με την αξία
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
δ)

Απόδοση «Tiercé Ordre»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Tiercé Ordre» και περιλαμβάνει τους ίδιους
τρεις ίππους.
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Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς με τους σχετικούς ίππους ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης
απόδοσης «Tiercé Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το
λόγο της παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου ανάλογα με την περίπτωση τερματισμού, της
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé Désordre» για τους ίδιους τρεις ίππους, κάθε επιπρόσθετης
απόδοσης «Tiercé 1 NP» που περιλαμβάνει δύο από τους ίππους του εν λόγω συνδυασμού, κάθε
επιπρόσθετης απόδοσης «Tiercé 2 NP» που περιλαμβάνει έναν ίππο του εν λόγω συνδυασμού,
και της αξίας του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του
παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 55.
Άρθρο 55
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 54 είναι
χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η πληρωμή στη Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά
μονάδα στοιχηματισμού, μετά από την αφαίρεση των στοιχημάτων «Tiercé» της σχετικής
ιπποδρομίας από τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια (GGR).
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 54 ΙΙ. β), ή στην
περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 54 III. και IV. ή των διατάξεων του
ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Tiercé»
στην εν λόγω ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπεται στο Άρθρο 22,
ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Tiercé»
ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 54, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 54, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Tiercé 2 NP» ή «Tiercé 1 NP», και των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων σε νικηφόρο
συνδυασμό/νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούται/νται απόδοση «Tiercé Désordre», βάσει
της ελάχιστης απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20, ήτοι 1,10 ευρώ,
αφαιρείται από την προαναφερόμενη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Tiercé Ordre», με το
συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
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Έτσι, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά
στον νικηφόρο συνδυασμό «Tiercé Ordre».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé Ordre».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé
Ordre», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην
τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα του
παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
σύμφωνα με το Άρθρο 22.
ii. Στην περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, το υποχρεωτικό πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται με το σύνολο των διάφορων νικηφόρων συνδυασμών «Tiercé
Ordre», ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Κάθε μέρος διαιρείται έπειτα με τα νικηφόρα στοιχήματα «Tiercé Ordre» κάθε σχετικού
συνδυασμού.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
απόδοση «Tiercé Ordre» για κάθε συνδυασμό των ίδιων τριών ίππων.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Tiercé Ordre» για κάθε σχετικό συνδυασμό ισούται έτσι με την
επιπρόσθετη απόδοση «Tiercé Ordre», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος,
όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική
χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 56
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Tiercé» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας τρεις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή
με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Tiercé» που αφορούν
συνδυασμούς, με τρία στα τρία, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Ο παίκτης δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς τριών
ίππων μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης. Ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται
«formule simplifiée» (απλοποιημένος σύνθετος) και περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) απλούς συνδυασμούς.
6
β) Εάν, για κάθε συνδυασμό τριών ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει
στις έξι πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται «formule dans tous
les ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) απλούς συνδυασμούς.
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γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Τiercé» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί από
τον παίκτη ως στάνταρ επιλογές με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην
ιπποδρομία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de deux chevaux» περιλαμβάνει 6 x (N-2) απλούς συνδυασμούς σύνθετου τύπου «dans tous les
ordres» και (N-2) απλούς συνδυασμούς σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία
περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή
του.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Τiercé» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους με μια επιλογή
άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux»
καλύπτει έξι P στοιχήματα «Tiercé» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» και P στοιχήματα
σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο φίλιππος θα πρέπει να ορίσει
τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα «Tiercé» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει ορισθεί από τον παίκτη ως
στάνταρ επιλογή με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους, με δύο στα δύο.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «cha mp total
d'un cheval» περιλαμβάνει 3 x (N-1) x (N-2) απλούς συνδυασμούς σύνθετου τύπου «dans tous les
ordres» και (N-1) x (N-2) απλούς συνδυασμούς σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην
τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι
απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων
υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις δύο
πιθανές σειρές τερματισμού.
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα «Τiercé» που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια επιλογή άλλων επίσημα
συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη, με δύο στα δύο.
Εάν η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel d’un cheval» περιλαμβάνει 3 x P x (P-1)
απλούς συνδυασμούς σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» και P x (P-1) απλούς συνδυασμούς
σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει
τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων
που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα
περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
ζ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
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Άρθρο 57
Ειδικές περιπτώσεις
Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
α) Όταν σε μια ιπποδρομία όπου προσφέρεται το στοίχημα «Τiercé» δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα περιορισμού των τριών πρώτων ίππων «dans l’ordre
exact» (σε σωστή σειρά) ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, στοιχήματα περιορισμού «dans
l’ordre exact» ενός εκ των συνδυασμών των τριών πρώτων ίππων, το τμήμα του διανεμόμενου
κέρδους που αφορά αυτό το στοίχημα περιορισμού χρησιμεύει για τον καθορισμό της απόδοσης
των στοιχημάτων περιορισμού των ίδιων ίππων «dans l’ordre inexact» (σε λανθασμένη σειρά).
Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά
«dans l’ordre exact» ή «dans l’ordre inexact» σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το
τμήμα του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που αφορά αυτόν τον συνδυασμό μετατρέπεται
σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε
περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 21 I. 2) β).
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κανέναν από τους συνδυασμούς των τριών ίππων
που τερμάτισαν πρώτοι, είτε «dans l’ordre exact» είτε «dans l’ordre inexact», το συνολικό ποσό
των πλεονασμάτων διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» και «Tiercé Désordre» διατίθεται στον
συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση. Εάν δεν
υπάρχουν στοιχήματα στον προαναφερθέντα συνδυασμό, το συνολικό ποσό των πλεονασμάτων
διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre» και «Tiercé Désordre» διατίθεται στον συνδυασμό των
ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη θέση, και αν δεν υπάρχουν τέτοια
στοιχήματα, στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη
θέση. Στις τελευταίες δύο περιπτώσεις και ανεξαρτήτως των σχετικών συνδυασμών, η κοινή
ακαθάριστη απόδοση/οι κοινές ακαθάριστες αποδόσεις «Tiercé Ordre» και «Tiercé Désordre»
περιλαμβάνουν τις επιπρόσθετες αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών που αντιστοιχούν στον
κανονικό τερματισμό, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 53 Ι. β) και γ).
Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη, την
τρίτη και την τέταρτη θέση, σε ιπποδρομίες που περιλαμβάνουν νικηφόρα στοιχήματα που
δικαιούνται αποδόσεις «Tiercé 2 NP» ή/και «Tiercé 1 NP», τα αδιάθετα πλεονάσματα
διανεμόμενων κερδών («Tiercé Ordre», «Tiercé Désordre» και, αν υπάρχουν, «Tiercé 1 NP»)
μετατρέπονται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ),
ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 21 I. 2) β). Στις λοιπές περιπτώσεις, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για το
στοίχημα «Tiercé» μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) β).
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην τρίτη και την τέταρτη παράγραφο του σημείου α), εάν
υπάρχουν μόνο τρεις ίπποι που έχουν τερματίσει, και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
Άρθρου 53 γ), τα πλεονάσματα διανεμόμενων κερδών «Tiercé Ordre», «Tiercé Désordre» και
«Tiercé 1 NP» προστίθενται και μοιράζονται μεταξύ όλων των παικτών που έχουν επιλέξει ότι οι
δύο ίπποι θα τερματίσουν στην πρώτη θέση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά τερματισμού.
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Εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα σε αυτόν τον συνδυασμό, σε ιπποδρομίες που περιλαμβάνουν
νικηφόρα στοιχήματα που δικαιούνται απόδοση «Tiercé 2 NP», τα πλεονάσματα διανεμόμενων
κερδών «Tiercé Ordre», «Tiercé Désordre» και «Tiercé 1 NP» μετατρέπονται σε τζακπότ, το οποίο
αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού
πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) β). Στις
λοιπές περιπτώσεις, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για το στοίχημα «Tiercé» μετατρέπεται σε
τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση
υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I.
2) β).
β) Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται
επιστροφή όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Στοίχημα «2sur4»
Άρθρο 58
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «2sur4».
Το στοίχημα «2sur4» συνίσταται στην επιλογή δύο ίππων σε μία ιπποδρομία. Το στοίχημα
«2sur4» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν δύο από τις τέσσερις πρώτες θέσεις
της ιπποδρομίας.
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του πέντε, όλα τα στοιχήματα «2sur4» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 59
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I.

– Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «2sur4» είναι οι ακόλουθοι:

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με δύο
στα δύο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν, αφενός, τους
ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση με δύο στα δύο και, αφετέρου, καθέναν
από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τέταρτοι. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται νικηφόρα η απόδοση των συνδυασμών
«2sur4» που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι ο συνδυασμός των δύο ίππων που
τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση, οι συνδυασμοί κάθε ίππου που τερμάτισε ταυτόχρονα
με άλλον στην πρώτη θέση με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, και τέλος
όλοι οι συνδυασμοί, με δύο στα δύο, των ίππων που τερμάτισαν στην τρίτη θέση.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι ο συνδυασμός
των δύο ίππων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση, ο συνδυασμός ενός εκ των ίππων
που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση με τον ίππο που τερμάτισε στην τρίτη θέση, ο
συνδυασμός ενός εκ των ίππων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση με έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, και ο συνδυασμός του ίππου που τερμάτισε στην
τρίτη θέση με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν
θεωρείται νικηφόρα η απόδοση των συνδυασμών «2sur4» που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που
τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν, αφενός, τον ίππο που τερμάτισε
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πρώτος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και, αφετέρου, όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι, με δύο στα δύο.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι, τους δύο ίππους που τερμάτισαν στη
δεύτερη θέση, και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται νικηφόρα η
απόδοση των συνδυασμών «2sur4» που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που τερμάτισαν
ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν
τρίτοι, και τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος με έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι,
καθώς και όλοι οι συνδυασμοί των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη
θέση με τον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη, τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση με τον
ίππο που τερμάτισε στην τρίτη, τον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση με έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον
ίππο που τερμάτισε στην τρίτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση με έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση, και τον ίππο που τερμάτισε στην τρίτη θέση με έναν
από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται
πληρωτέα η απόδοση των συνδυασμών «2sur4» που περιλαμβάνουν μόνο ίππους που
τερμάτισαν ταυτόχρονα στην τέταρτη θέση.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «2sur4 1 NP» που
περιγράφονται στο Άρθρο 60 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν
πρώτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή
περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν,
αφενός, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, και
αφετέρου, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή
περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν,
αφενός, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, και
αφετέρου, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη και
ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι
περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο,
τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, και έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τέταρτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι όσοι περιλαμβάνουν, αφενός, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος
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με έναν μη συμμετέχοντα ίππο και, αφετέρου, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι με
έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν
δεύτεροι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι με
έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με έναν μη
συμμετέχοντα ίππο, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, και έναν
από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι εκείνοι που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με έναν
μη συμμετέχοντα ίππο, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, τον
ίππο που τερμάτισε τρίτος με έναν μη συμμετέχοντα ίππο, και έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τέταρτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
Άρθρο 60
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. – α) Σε συνδυασμούς «2sur4» όπου δύο ίπποι είναι μη συμμετέχοντες πραγματοποιείται
επιστροφή χρημάτων.
β) Όταν ένας συνδυασμός «2sur4» περιλαμβάνει έναν μη συμμετέχοντα ίππο και έναν από τους
ίππους που έχουν τερματίσει σε μία από τις τέσσερις πρώτες θέσεις δίνεται απόδοση «2sur4 1
NP».
γ) Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις του σημείου β) δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα «champ
total» (πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στο Άρθρο 64
β), στα οποία ο ίππος στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχων. Στην τελευταία περίπτωση
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα «2sur4», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή δύο ακόμα μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία που
περιγράφεται στην παράγραφο I. ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή δύο άλλους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω.
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Άρθρο 61
Ειδικοί κανόνες για την υπηρεσία που ορίζεται στο Κεφάλαιο 17
Σε κάθε απλό συνδυασμό «2sur4», όπως προβλέπεται στο Άρθρο 64, αποδίδεται ένας
πολλαπλασιαστής. Εάν ο παίκτης επιλέξει πολλαπλό σύνθετο στοίχημα, το στοίχημα αυτό δεν
δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις ίππους, και πρέπει να αποτελείται από απλούς
συνδυασμούς «2sur4», όπως ορίζονται στο σημείο α) του προηγούμενου Άρθρου. Στην τελευταία
περίπτωση αποδίδεται πολλαπλασιαστής σε κάθε απλό συνδυασμό.
Σε περίπτωση που επιστραφεί το στοίχημα «2sur4» ή ένας απλός συνδυασμός «2sur4», ο
πολλαπλασιαστής
ακυρώνεται
και
τα
στοιχηματισθέντα
ποσά
επιστρέφονται,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχηματισθέντων ποσών που αφορούν την υπηρεσία που ορίζεται
στο Άρθρο 17.
Το μέγιστο στοιχηματισθέν ποσό που προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 17
ορίζεται στο πενταπλάσιο του αθροίσματος των ελάχιστων στοιχηματισθέντων ποσών στο
στοίχημα «2sur4» και στην υπηρεσία που προβλέπεται στο Άρθρο 17.
Το πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου επιλέγει τυχαία τον πολλαπλασιαστή που αποδίδεται σε
ένα στοίχημα μεταξύ των 25.000 πιθανοτήτων, όπως αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες.
Εξ ορισμού, οι πολλαπλασιαστές και οι σχετικές πιθανότητες κέρδους για ένα σ τοίχημα «2sur4»,
όπως ορίζονται στην τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 17, έχουν ως εξής:
Ονομαστικός πίνακας
Πολλαπλασιαστής

Πιθανότητες

x 1.000

1 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

15 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

150 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

1.850 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

8.520 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

14.459 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

Οι πολλαπλασιαστές και οι πιθανότητες κέρδους μπορεί να τροποποιούνται από καιρού εις
καιρόν στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, προκειμένου να αυξάνονται οι πιθανότητες κέρδους
ενός ή περισσότερων συντελεστών μεγαλύτερων του 1, σύμφωνα με την κατανομή που
αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:
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Πίνακας λειτουργίας αρ. 1
x 1.000

1 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

15 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

150 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

3.700 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

17.040 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

4.089 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

Πίνακας λειτουργίας αρ. 2
x 1.000

1 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

15 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

150 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

3.238 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

14.910 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

6.681 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

Πίνακας λειτουργίας αρ. 3
x 1.000

1 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

15 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

150 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

2.775 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

12.780 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

9.274 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

Πίνακας λειτουργίας αρ. 4
x 1.000

1 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

15 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

150 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

2.313 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

10.650 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

11.866 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»
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Πίνακας λειτουργίας αρ. 5
x 1.000

2 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

10 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

30 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

300 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

3.700 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

17.040 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

3.918 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

Πίνακας λειτουργίας αρ. 6
x 1.000

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 100

5 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 10

15 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x5

150 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x2

3.700 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x 1,5

8.520 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

x1

12.605 στα 25.000 στοιχήματα «2sur4»

Οι αριθμοί του πίνακα πολλαπλασιαστών και πιθανοτήτων κέρδους, όπως ισχύουν στο πλαίσιο
προωθητικών ενεργειών, κοινοποιούνται στους παίκτες με όλα τα μέσα και τις συσκευές, στους
ιπποδρόμους και στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου, καθώς και στην ιστοσελίδα και στην
εφαρμογή για κινητές συσκευές του Ομίλου, το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του
στοιχήματος.
Άρθρο 62
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
I.

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους
νικηφόρους συνδυασμούς επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη
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παράγραφο του παρόντος Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να
προκύψει το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι
αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 63 β).
γ) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 80% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «2sur4», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση
«2sur4»,
- 20% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «2sur4 1 NP», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης των νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση
«2sur4 1 NP».
II. Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή
τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη
α) Απόδοση «2sur4 1 NP»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς «2sur4 1 NP» προστίθενται στα
στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς «2sur4».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «2sur4 1 NP» κατ’ αναλογία του συνολικού ποσού που
προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «2sur4 1
NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «2sur4 1 NP» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «2sur4 1 NP»,
επαυξημένο με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο
του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 63.
β)

Απόδοση «2sur4»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «2sur4» διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά
στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «2sur4».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «2sur4».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «2sur4» ισούται με την επιπρόσθετη απόδοση «2sur4», επαυξημένη με την
επιπρόσθετη απόδοση «2sur4 1 NP» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως
προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Άρθρου 63.
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Άρθρο 63
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 62 είναι
χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η πληρωμή στη Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά
μονάδα στοιχηματισμού, μετά από την αφαίρεση των στοιχημάτων «2sur4» της σχετικής
ιπποδρομίας από τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια (GGR).
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 62 Ι. β), ή στην
περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 62 II. ή των διατάξεων του
ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «2sur4»
στην εν λόγω ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπεται στο Άρθρο 22,
ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «2sur4»
ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 62, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 62, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«2sur4 1 NP» βάσει της ελάχιστης απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20, ήτοι
1,10 ευρώ, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως προκύπτει ανωτέρω.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «2sur4», με το
συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
Το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω
διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που
δικαιούνται απόδοση «2sur4».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «2sur4».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «2sur4» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «2sur4»,
επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο ανωτέρω.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα του
παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
σύμφωνα με το Άρθρο 22.
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Άρθρο 64
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «2sur4» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας δύο από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με
τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
α) Πολλαπλά σύνθετα
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «2sur4» που αφορούν
συνδυασμούς, με δύο στα δύο, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
K x (K-1) στοιχήματα «2sur4».
2
β)

Σύνθετα «champ d'un cheval»

Οι σύνθετοι τύποι «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν όλα
τα στοιχήματα «2sur4» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει ορισθεί από τον παίκτη ως στάνταρ
επιλογή με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total»
περιλαμβάνει (N-1) στοιχήματα «2sur4».
Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα «2sur4» που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια επιλογή άλλων επίσημα
συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη. Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει Ρ
ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel» περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα «2sur4».
γ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 65
Ειδικές περιπτώσεις
Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
1. Όταν λιγότεροι από δύο ίπποι τερματίσουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή
όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Σε περίπτωση τερματισμού με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται
απόδοση «2sur4», το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που αφορά αυτούς τους συνδυασμούς
μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ),
ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 21 I. 2) γ).
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3. Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης τερματισμού με έναν ή περισσότερους μη
συμμετέχοντες ίππους, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 60 Ι. β), η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών
για αυτό το στοίχημα μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) γ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Στοίχημα «Quarté Plus»
Άρθρο 66
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Quarté Plus».
Το στοίχημα «Quarté Plus» παίζεται επιλέγοντας τέσσερις ίππους σε μία ιπποδρομία και
ορίζοντας τη σειρά τερματισμού τους.
Ένα στοίχημα «Quarté Plus» δικαιούται να λάβει αποδιδόμενο ποσό εάν τουλάχιστον τρεις από
τους τέσσερις επιλεγέντες ίππους τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας.
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του πέντε, όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που και οι τέσσερις επιλεγέντες ίπποι τερματίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις,
και εάν ο παίκτης έχει επιλέξει σωστά τη σειρά τερματισμού αυτών, τότε δικαιούται απόδοση
«Quarté Plus Ordre» («Quarté Plus σε σωστή σειρά»).
Σε περίπτωση που η σειρά τερματισμού των τεσσάρων ίππων είναι διαφορετική από την
επιλεγείσα, τότε ο παίκτης δικαιούται απόδοση «Quarté Plus Désordre» («Quarté Plus σε
λανθασμένη σειρά»).
Επιπλέον, όλοι οι συνδυασμοί τεσσάρων ίππων που περιλαμβάνουν τους ίππους που
τερματίζουν στις τρεις πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού που επέλεξε ο
παίκτης, με έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την τέταρτη, δικαιούνται την απόδοση
«Bonus», με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 72.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 67
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που δικαιούνται απόδοση
«Quarté Plus Ordre» ή «Quarté Plus Désordre» είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με
τέσσερα στα τέσσερα. Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre», κατά
συνθήκη, για τις 24 πιθανές σειρές άφιξης των τεσσάρων ίππων σε αυτόν τον συνδυασμό.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις
ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στα έξι στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που τερμάτισαν πρώτοι είχαν επιλεγεί ότι θα καταλάβουν τις
τρεις πρώτες θέσεις.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 19 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί ότι θα τερματίσει στην τέταρτη θέση
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τελικά τερμάτισε στην πρώτη.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στα τέσσερα πιθανά
στοιχήματα περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί ότι θα τερματίσουν στις δύο
πρώτες θέσεις τερμάτισαν πρώτοι.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 20 πιθανά
στοιχήματα περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί ότι θα τερματίσει στην
τρίτη ή στην τέταρτη θέση τελικά τερμάτισε στην πρώτη.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
καθέναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί για την πρώτη και δεύτερη θέση
τερμάτισαν πρώτοι και ο ίππος που είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση τερμάτισε τρίτος.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 22 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί για την τρίτη ή την τέταρτη θέση τερμάτισαν
πρώτοι, ή στα οποία οι ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση είχαν επιλεγεί με την
αντίστροφη σειρά τερματισμού.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με
καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, με τρία στα τρία.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στα έξι στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει την πρώτη
θέση.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 18 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει τη
δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο
που τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και καθέναν από τους
ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει την πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος, και ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει την τέταρτη θέση τερμάτισε τέταρτος.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 22 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί για τη δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση
τερμάτισε πρώτος, ή στα οποία ο ίππος που τερμάτισε στην τέταρτη θέση είχε επιλεγεί για την
πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
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τερμάτισε δεύτερος με τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει την πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος και ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει τη δεύτερη θέση τερμάτισε δεύτερος.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 22 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί για τη δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση
τερμάτισε πρώτος, ή στα οποία ο ίππος που τερμάτισε στη δεύτερη θέση είχε επιλεγεί για την
πρώτη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων που
τερμάτισαν τέταρτοι.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Ordre» στην επιλογή των τεσσάρων
πρώτων ίππων στη σωστή σειρά.
Σε κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quarté Plus Désordre» στα 23 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των τεσσάρων ίππων δεν είχε επιλεγεί στη σωστή θέση στη
σειρά τερματισμού.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Bonus», με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 72, είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι
και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την τέταρτη θέση.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν ίππο που
τερμάτισε μετά την τέταρτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, δύο από τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την τέταρτη θέση.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι και έναν ίππο που τερμάτισε μετά
την τέταρτη θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την
τέταρτη θέση.
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Άρθρο 68
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I.

Σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων:

α) Οι συνδυασμοί «Quarté Plus» στους οποίους τουλάχιστον δύο ίπποι είναι μη συμμετέχοντες
επιστρέφονται.
β) Όταν ένας συνδυασμός «Quarté Plus» περιλαμβάνει έναν μη συμμετέχοντα ίππο εκ των
τεσσάρων επιλεγέντων, τότε η απόδοση «Bonus» θα δίνεται διπλή εάν οι τρεις συμμετέχοντες
ίπποι τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
σειρά άφιξης.
γ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στο σημείο β) ανωτέρω δεν ισχύουν για τα
στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ total» (πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής
κάλυψης), όπως προβλέπονται στο Άρθρο 71, στα οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη
συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων
στοιχημάτων συνδυασμού.
II. Στο στοίχημα «Quarté Plus», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό
ίππο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο I. ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I ανωτέρω.
Άρθρο 69
Υπολογισμός αποδόσεων
Στο παρόν Άρθρο, τα στοιχηματισθέντα ποσά σε νικηφόρο συνδυασμό/νικηφόρους συνδυασμούς
«Bonus» θα νοούνται ότι περιλαμβάνουν, όπου ισχύει, αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή
των διατάξεων του Άρθρου 68 I. β).
Το ποσό των στοιχημάτων που επιστράφηκαν αφαιρείται από το συνολικό ποσό των στοιχημάτων
για το στοίχημα «Quarté Plus» συμπεριλαμβανομένων όσων έγιναν μετά την εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β). Από το σύνολο που προκύπτει αφαιρείται η αντίστοιχη
παρακράτηση επί των στοιχηματισθέντων ποσών. Έτσι προκύπτει η δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 0,8. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
I.

– Ελάχιστη αναλογία αποδόσεων «Quarté Plus»
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Με εξαίρεση τις περιπτώσεις τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη που προβλέπεται στο
Άρθρο 67 Ι. α), η ελάχιστη αναλογία κοινής ακαθάριστης απόδοσης «Quarté Plus Ordre» και
«Quarté Plus Désordre», που αποδίδεται στους ίδιους τέσσερις ίππους, ορίζεται βάσει του λόγου
του 8 προς τον αριθμό των στοιχημάτων περιορισμού αυτών των τεσσάρων ίππων που πληρούν
τις προϋποθέσεις απόδοσης «Quarté Plus Ordre», όπως ορίζεται κατωτέρω:
Περιπτώσεις τερματισμού

Κανονικός τερματισμός και τερματισμός με
ταυτόχρονη άφιξη όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 67 Ι. η)
Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 67 Ι. β) και ε)
Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 67 Ι. γ)
Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 67 Ι. δ), στ) και ζ)
Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 67 Ι. α)
II.

Αριθμός
στοιχημάτων
περιορισμού με τη
σωστή σειρά
1

Λόγος

6

8/6

4

8/4

2

8/2

24

1

8/1

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς «Quarté Plus Ordre» πολλαπλασιάζονται με το λόγο που ορίζεται στην παράγραφο
Ι. του παρόντος Άρθρου, όπως προκύπτει βάσει του αποτελέσματος τερματισμού. Τα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά σε άλλους νικηφόρους συνδυασμούς αυτού του στοιχήματος
προστίθενται στο ποσό που προκύπτει. Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του ανωτέρω
συνόλου επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του
παρόντος Άρθρου, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι
αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 70 β).
γ) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 10% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Quarté Plus Ordre», χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Quarté Plus
Ordre»,
- 46% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Quarté Plus Désordre», χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Quarté Plus
Désordre»,
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- 44% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Bonus», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus».
III.

– Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση κανονικού τερματισμού

α) Απόδοση «Bonus»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Bonus»
προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται
απόδοση «Quarté Plus Désordre» και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté Plus Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Bonus» κατ’ αναλογία του συνολικού ποσού που
προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Bonus».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Bonus» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus», επαυξημένο με
την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 70.
β)

Απόδοση «Quarté Plus Désordre»

Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quarté
Plus Désordre» προστίθενται στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο
συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté Plus Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Désordre» κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Quarté Plus Désordre».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Quarté Plus Désordre» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Quarté Plus
Désordre», επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Bonus» και με την αξία του συντελεστή
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 70.
γ) Απόδοση «Quarté Plus Ordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Ordre» διαιρείται με τα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté Plus
Ordre».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Ordre».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Quarté Plus Ordre» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Quarté Plus
Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το λόγο της
παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου, της επιπρόσθετης απόδοσης «Quarté Plus Désordre», της
επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus» και της αξίας του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται
στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου
70.
IV. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση τερματισμού με
ταυτόχρονη άφιξη
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α) Αποδόσεις «Bonus»
Σε όλες τις περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, οι αποδόσεις υπολογίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΙΙΙ. α) ανωτέρω.
β)

Απόδοση «Quarté Plus Désordre»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Désordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι
και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté Plus Désordre», επαυξημένη με το
γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος
Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο
συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς «Quarté Plus Ordre» που περιλαμβάνει/ουν τους
ίδιους ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Désordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Désordre» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Quarté Plus Désordre» του νικηφόρου συνδυασμού, επαυξημένο με
την επιπρόσθετη απόδοση «Bonus» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως
προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του Άρθρου 70.
γ) Απόδοση «Quarté Plus Ordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Ordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και
οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς το στοιχηματισθέν ποσό σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté Plus Ordre» και περιλαμβάνει τους
ίδιους τέσσερις ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς με τους σχετικούς ίππους ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης
απόδοσης «Quarté Plus Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται
με το λόγο της παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου ανάλογα με την περίπτωση τερματισμού,
της επιπρόσθετης απόδοσης «Quarté Plus Désordre», της επιπρόσθετης ακαθάριστης απόδοσης
«Bonus», και της αξίας του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο
του Άρθρου 69, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 70.
Άρθρο 70
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 69 είναι
χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η πληρωμή στη Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά
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μονάδα στοιχηματισμού, μετά από την αφαίρεση των στοιχημάτων «Quarté Plus» της σχετικής
ιπποδρομίας από τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια (GGR).
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 69 ΙΙ. β), ή στην
περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 69 III. και IV. ή των διατάξεων του
ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Quarté
Plus» στην εν λόγω ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπεται στο Άρθρο
22, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Quarté Plus»
ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Το ποσό των στοιχημάτων που επιστράφηκαν αφαιρείται από το συνολικό ποσό των στοιχημάτων
για το στοίχημα «Quarté Plus» συμπεριλαμβανομένων όσων έγιναν μετά την εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β). Από το σύνολο που προκύπτει αφαιρείται η αντίστοιχη
παρακράτηση επί των στοιχηματισθέντων ποσών. Έτσι προκύπτει η δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 69, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 69, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Bonus», και των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων σε νικηφόρο συνδυασμό/νικηφόρους
συνδυασμούς που δικαιούται/νται απόδοση «Quarté Plus Désordre», βάσει της ελάχιστης
απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20, ήτοι 1,10 ευρώ, αφαιρείται από την
προαναφερόμενη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quarté Plus Ordre», με
το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
Έτσι, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά
στον νικηφόρο συνδυασμό «Quarté Plus Ordre».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Quarté Plus Ordre».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Ordre» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση
«Quarté Plus Ordre», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως
προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα του
παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
σύμφωνα με το Άρθρο 22.
ii. Στην περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, το υποχρεωτικό πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών διαιρείται με το σύνολο των διάφορων νικηφόρων συνδυασμών «Quarté
Plus Ordre», ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
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Κάθε μέρος διαιρείται έπειτα με τα νικηφόρα στοιχήματα «Quarté Plus Ordre» κάθε σχετικού
συνδυασμού.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
απόδοση «Quarté Plus Ordre» για κάθε συνδυασμό των ίδιων τεσσάρων ίππων.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quarté Plus Ordre» κάθε σχετικού συνδυασμού ισούται έτσι με
την επιπρόσθετη απόδοση «Quarté Plus Ordre», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική
χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 71
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Quarté Plus» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας τέσσερις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους,
ή με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που
αφορούν συνδυασμούς, με τέσσερα στα τέσσερα, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Ο παίκτης δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς
τεσσάρων ίππων μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée»
(απλοποιημένος σύνθετος) και περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) στοιχήματα «Quarté Plus».
24
β) Εάν, για κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να
στοιχηματίσει στις 24 πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται
«formule dans tous les ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) με 24 στοιχήματα περιορισμού, για
επιλογή Κ ίππων, περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) στοιχήματα «Quarté Plus».
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de trois chevaux» (πλήρους κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν τρεις ίππους που έχουν
οριστεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην
ιπποδρομία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de trois chevaux» περιλαμβάνει 24 x (N-3) στοιχήματα «Quarté Plus» «dans tous les ordres» με 24
στοιχήματα περιορισμού και (N-3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «formule
simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών
στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de trois chevaux» (μερικής κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους με μια
επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη.
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Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de trois chevaux»
καλύπτει 24 P στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres», με 24
στοιχήματα περιορισμού, και P στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «formule simplifiée».
Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ
ίππων στην επιλογή του.
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν
ορισθεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην
ιπποδρομία, με δύο στα δύο.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de deux chevaux» περιλαμβάνει 12 x (N-2) x (N-3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου
«dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα περιορισμού και (N-2) x (N-3) στοιχήματα «Quarté Plus»
σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει
τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης
των άλλων ίππων.
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους που
έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην
ιπποδρομία, με δύο στα δύο.
Εάν αυτή η επιλογή αφορά Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux» περιλαμβάνει
12 x P x (P-1) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα
περιορισμού και P x (P-1) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην
τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ
ίππων του συνδυασμού του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει
επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού
των μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
ζ) Οι συνδυασμοί «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα «Quarté Plus» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει επιλεχθεί από τον παίκτη
με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τρία στα τρία.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ
total d'un cheval» περιλαμβάνει 4 x (N-1) x (N-2) x (N-3) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου
τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα περιορισμού και (N-1) x (N-2) x (N-3) στοιχήματα
«Quarté Plus» σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα
πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη
σειρά άφιξης των άλλων ίππων.
η) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quarté
Plus» που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων
που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη, με τρία στα τρία.
Εάν η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel d’un cheval» ( μερικής κάλυψης ενός
ίππου) περιλαμβάνει 4 x P x (P-1) x (P-2) στοιχήματα «Quarté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous
les ordres» με 24 στοιχήματα περιορισμού και P x (P-1) x (P-2) στοιχήματα «Quarté Plus»
σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει
περαιτέρω τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των
άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων υπάρχουν έξι
στοιχήματα περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις έξι πιθανές σειρές
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τερματισμού.
θ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
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Άρθρο 72
Ειδικές περιπτώσεις
Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
α) Όταν σε μια ιπποδρομία προσφέρεται το στοίχημα «Quarté Plus», αλλά δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté Plus
Ordre», ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που
δικαιούνται απόδοση «Quarté Plus Ordre», το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών για αυτόν τον
συνδυασμό χρησιμεύει για τον καθορισμό της απόδοσης «Quarté Plus Désordre» για τους ίδιους
τέσσερις ίππους.
Όταν σε μια ιπποδρομία προσφέρεται το στοίχημα «Quarté Plus», αλλά δεν υπάρχουν,
σωρευτικά, στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quarté
Plus Ordre» και απόδοση «Quarté Plus Désordre», ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, σε έναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quarté Plus Ordre» και «Quarté
Plus Désordre», τα πλεονάσματα διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Ordre» και «Quarté Plus
Désordre» που αντιστοιχούν σε αυτόν τον συνδυασμό χρησιμεύουν για τον καθορισμό της
απόδοσης του «Bonus».
β) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κανέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς
που δικαιούνται απόδοση «Quarté Plus Ordre», «Quarté Plus Désordre» ή «Bonus», το σύνολο
των πλεονασμάτων διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Ordre», «Quarté Plus Désordre» και
«Bonus» χρησιμεύουν για τον καθορισμό των αποδόσεων «Bonus» των συνδυασμών που
περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση ή,
ελλείψει αυτών, τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη θέση, ή τους
ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση. Εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά στους εν λόγω νικηφόρους συνδυασμούς, το σύνολο των πλεονασμάτων
διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Ordre», «Quarté Plus Désordre» και «Bonus» μοιράζεται
μεταξύ όλων των παικτών που έχουν επιλέξει συνδυασμούς που περιλαμβάνουν τους ίππους που
τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση ή, ελλείψει αυτών, στην πρώτη και την τρίτη θέση, ή
ελλείψει και αυτών, στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Εάν δεν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτούς τους συνδυασμούς, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο
αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού
πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) β).
γ) Εάν σε μια ιπποδρομία τερματίσουν μόνο τρεις ίπποι, το σύνολο των πλεονασμάτων
διανεμόμενων κερδών «Quarté Plus Ordre», «Quarté Plus Désordre» και «Bonus» μοιράζ εται
μεταξύ όλων των παικτών που έχουν επιλέξει έναν από τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν
τους τρεις ίππους που έχουν τερματίσει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους συνδυασμούς, η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) β).
Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή
όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Στοίχημα «MULTI»
Άρθρο 73
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορεί να
οργανωθούν στοιχήματα «MULTI».
Το στοίχημα «MULTI» παίζεται επιλέγοντας τέσσερις, πέντε ή έξι ίππους σε μία ιπποδρομία
ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους.
Αυτό το στοίχημα λαμβάνει απόδοση εάν τέσσερις ίπποι -ή τέσσερις από τους επιλεγέντες
ίππους- καταλάβουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς
τερματισμού τους. Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια
ιπποδρομία είναι μικρότερος του οκτώ, όλα τα στοιχήματα «MULTI» σε αυτήν την ιπποδρομία
επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 74
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «MULTI» τους υπό τη μορφή απλών
συνδυασμών:
- τεσσάρων ίππων, με τίτλο «MULTI en 4»,
- πέντε ίππων, με τίτλο «MULTI en 5»,
- έξι ίππων, με τίτλο «MULTI en 6»,
- επτά ίππων, με τίτλο «MULTI en 7».
Υφίσταται μόνο ένα ελάχιστο σταθερό ποσό στοιχηματισμού για τους απλούς συνδυασμούς
αυτού του τύπου στοιχήματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Οι παίκτες δύνανται επίσης να καταθέτουν τα στοιχήματα «MULTI» τους με τη μορφή σύνθετων
τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ» (κάλυψης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 79 κατωτέρω.
Άρθρο 75
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «MULTI» είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με
τέσσερα στα τέσσερα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός
ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τέταρτοι.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
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που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
καθέναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με
καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, με τρία στα τρία.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και καθέναν από τους ίππους
που τερμάτισαν τέταρτοι.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος με τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων που
τερμάτισαν τέταρτοι.
Άρθρο 76
Μη συμμετέχοντες ίπποι
1. α) Οι συνδυασμοί «MULTI en 4» με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
επιστρέφονται.
β) Οι συνδυασμοί «MULTI en 5» με δύο ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
επιστρέφονται.
γ) Οι συνδυασμοί «MULTI en 6» με τρεις ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
επιστρέφονται.
δ) Οι συνδυασμοί «MULTI en 7» με τέσσερις ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
επιστρέφονται.
2. α) Οι συνδυασμοί «MULTI en 5» με έναν μη συμμετέχοντα ίππο θεωρούνται συνδυασμοί
«MULTI en 4».
β) Οι συνδυασμοί «MULTI en 6» με έναν μη συμμετέχοντα ίππο θεωρούνται συνδυασμοί
«MULTI en 5».
Οι συνδυασμοί «MULTI en 6» με δύο μη συμμετέχοντες ίππους θεωρούνται συνδυασμοί «MULTI
en 4».
γ) Οι συνδυασμοί «MULTI en 7» με έναν μη συμμετέχοντα ίππο θεωρούνται συνδυασμοί
«MULTI en 6».
Οι συνδυασμοί «MULTI en 7» με δύο μη συμμετέχοντες ίππους θεωρούνται συνδυασμοί «MULTI
en 5».
δ)

Οι συνδυασμοί «MULTI en 7» με τρεις μη συμμετέχοντες ίππους θεωρούνται συνδυασμοί
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«MULTI en 4».
Άρθρο 77
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση υπολογίζεται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη ίππων, τα
στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 4» πολλαπλασιάζονται
επί 105. Σε αυτό το ποσό προστίθενται τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους
συνδυασμούς του «MULTI en 5», πολλαπλασιαζόμενα επί 21, τα στοιχηματισθέντα ποσά στους
νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 6», πολλαπλασιαζόμενα επί 7, και τα στοιχηματισθέντα
ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 7», πολλαπλασιαζόμενα επί 3.
Τα διανεμόμενα κέρδη της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα συνολικά κέρδη
που προκύπτουν, αποτελούν την κοινή ακαθάριστη απόδοση για κάθε κατηγορία του
στοιχήματος «MULTI», με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 80.
Η καθαρή απόδοση του συνδυασμού «MULTI en 7» είναι ίση με τρεις φορές τη βασική καθαρή
απόδοση.
Η καθαρή απόδοση του συνδυασμού «MULTI en 6» είναι ίση με επτά φορές τη βασική καθαρή
απόδοση.
Η καθαρή απόδοση του συνδυασμού «MULTI en 5» είναι ίση με 21 φορές τη βασική καθαρή
απόδοση.
Η καθαρή απόδοση του συνδυασμού «MULTI en 4» είναι ίση με 105 φορές τη βασική καθαρή
απόδοση.
Άρθρο 78
Ελάχιστες αποδόσεις
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 77, σε περίπτωση που η καθαρή απόδοση σε
νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 7» στη Γαλλία είναι χαμηλότερη από 1,05 ευρώ,
ισχύουν οι κάτωθι κανόνες.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το πλεόνασμα των διανεμόμενων κερδών προκύπτει μετά την αφαίρεση της δεξαμενής
αποδιδόμενων ποσών από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συντελεστή αποθέματος επί
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το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών επί των νικηφόρων συνδυασμών «MULTI».
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη ίππων, τα
στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 4» πολλαπλασιάζονται
επί 105. Σε αυτό το ποσό προστίθενται τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους
συνδυασμούς του «MULTI en 5», πολλαπλασιαζόμενα επί 21, τα στοιχηματισθέντα ποσά στους
νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 6», πολλαπλασιαζόμενα επί 7, και τα στοιχηματισθέντα
ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς του «MULTI en 7», πολλαπλασιαζόμενα επί 3.
Τα διανεμόμενα κέρδη του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, αναλογικά προς τα συνολικά
κέρδη που προκύπτουν, αποτελούν την επιπρόσθετη απόδοση του στοιχήματος «MULTI», με την
επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 80.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση του «MULTI en 7» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση του
στοιχήματος «MULTI», πολλαπλασιαζόμενη επί 3, επαυξημένη με το συντελεστή αποθέματος
όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,05 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση του «MULTI en 6» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση του
στοιχήματος «MULTI», πολλαπλασιαζόμενη επί 7, επαυξημένη με το συντελεστή αποθέματος
όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση του «MULTI en 5» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση του
στοιχήματος «MULTI», πολλαπλασιαζόμενη επί 21, επαυξημένη με το συντελεστή αποθέματος
όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,20 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση του «MULTI en 4» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση του
στοιχήματος «MULTI», πολλαπλασιαζόμενη επί 105, επαυξημένη με το συντελεστή αποθέματος
όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,30 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα του
στοιχήματος «MULTI» είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο Άρθρο 22, όλα τα
στοιχήματα «MULTI» επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 79
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέσουν τα στοιχήματά τους «MULTI en 4», «MULTI en 5», «MULTI en
6» ή «MULTI en 7» ως σύνθετα «champ total» (πλήρους κάλυψης) ή «champ partiel» (μερικής
κάλυψης) ή «combinées» (πολλαπλά).
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1. «MULTI en 4»
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα «MULTI en 4» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «MULTI en
4» που αφορούν συνδυασμούς, με τέσσερα στα τέσσερα, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο
παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
24
α) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» (κάλυψης τριών ίππων) του «MULTI en 4»
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα με τρία στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους
τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de trois chevaux de base») ή με μια
επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» περιλαμβάνει (N-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» (κάλυψης δύο ίππων) του «MULTI en 4»
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης,
είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de deux chevaux de base»)
ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-2) x (N-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
2
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» του «MULTI en 4» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα
που συνδυάζουν το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel d’un cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 4».
6
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2. «MULTI en 5»
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα «MULTI en 5» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «MULTI en
5» που αφορούν συνδυασμούς, με πέντε στα πέντε, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
120
α) Οι σύνθετοι τύποι «champ de quatre chevaux» (κάλυψης τεσσάρων ίππων) του «MULTI en
5» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερα στάνταρ που έχει επιλέξει ο
παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de quatre chevaux
de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de quatre chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de
quatre chevaux de base» περιλαμβάνει (N-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de quatre chevaux de
base» περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» του «MULTI en 5» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με τρία στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de trois chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
2
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» του «MULTI en 5» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των
ίππων αυτών («champ partiel de deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-2) x (N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
6
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» του «MULTI en 5» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων
αυτών («champ partiel d’un cheval de base»).
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Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
24
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 5».
24
3.

«MULTI en 6»

Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα «MULTI en 6» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «MULTI en
6» που αφορούν συνδυασμούς, με έξι στα έξι, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
720
α) Οι σύνθετοι τύποι «champ de cinq chevaux» (κάλυψης πέντε ίππων) του «MULTI en 6»
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν πέντε στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης,
είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de cinq chevaux de base»)
ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de cinq chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de cinq
chevaux de base» περιλαμβάνει (N-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de cinq chevaux de base»
περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de quatre chevaux» του «MULTI en 6» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερα στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους
άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de quatre chevaux de base») ή με μια επιλογή
των ίππων αυτών («champ partiel de quatre chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de
quatre chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de quatre chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
2
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» του «MULTI en 6» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με τρία στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de trois chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» περιλαμβάνει:
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(N-3) x (N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
6
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» του «MULTI en 6» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των
ίππων αυτών («champ partiel de deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
24
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
24
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» του «MULTI en 6» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων
αυτών («champ partiel d’un cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
120
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 6».
120
4. «MULTI en 7»
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα «MULTI en 7» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «MULTI en
7» που αφορούν συνδυασμούς, με επτά στα επτά, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) x (K-5) x (K-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
5040
α) Οι σύνθετοι τύποι «champ de six chevaux» (κάλυψης έξι ίππων) του «MULTI en 7»
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έξι στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε
με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de six chevaux de base») ή με
μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de six chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de six
chevaux de base» περιλαμβάνει (N-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».

101
Ιούνιος 2019

Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de six chevaux de base»
περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de cinq chevaux» του «MULTI en 7» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν πέντε στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους
άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de cinq chevaux de base») ή με μια επιλογή
των ίππων αυτών («champ partiel de cinq chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de cinq
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-5) x (N-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de cinq chevaux de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
2
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de quatre chevaux» του «MULTI en 7» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερα στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους
άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de quatre chevaux de base») ή με μια επιλογή
των ίππων αυτών («champ partiel de quatre chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de
quatre chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-4) x (N-5) x (N-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de quatre chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
6
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» του «MULTI en 7» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με τρία στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de trois chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
24
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
24
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» του «MULTI en 7» περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των
ίππων αυτών («champ partiel de deux chevaux de base»).
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Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
120
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
120
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» του «MULTI en 7» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα
που συνδυάζουν το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel d’un cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) x (N-6) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
720
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) x (P-5) απλούς συνδυασμούς «MULTI en 7».
720
5. Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
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Άρθρο 80
Ειδικές περιπτώσεις
1. Στις ιπποδρομίες που προσφέρουν το στοίχημα «MULTI», εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό των πρώτων τεσσάρων ίππων, ή, σε
περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς των ίππων
που τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών δίνεται στον
συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη θέση. Εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτόν τον συνδυασμό, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών
δίνεται στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτη
θέση ή, εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτόν, στον συνδυασμό των ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση και, στοιχηματισθέντα ποσά ούτε σε
αυτόν, στον συνδυασμό των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά στον τελευταίο αυτό νικηφόρο συνδυασμό, η
δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων
κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) γ).
2. Όταν λιγότεροι από τέσσερις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται
επιστροφή όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Στοίχημα τεσσάρων ίππων, ανεξαρτήτως σειράς, με επιλογή μέγιστου αριθμού
έξι ίππων, η εμπορική ονομασία του οποίου γνωστοποιείται στους παίκτες.
Άρθρο 81
Για ορισμένα γεγονότα που επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, ενδέχεται να διοργανωθεί
στοίχημα που συνίσταται στην επιλογή τεσσάρων, πέντε ή έξι ίππων, ανεξαρτήτως σειράς
τερματισμού.
Αυτό το στοίχημα λαμβάνει απόδοση εάν τέσσερις ίπποι -ή τέσσερις από τους επιλεγέντες
ίππους- καταλάβουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς
τερματισμού τους.
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του επτά, όλα τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 82
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν αυτό το στοίχημα υπό τη μορφή απλών συνδυασμών:
- τεσσάρων ίππων,
- πέντε ίππων,
- έξι ίππων.
Υφίσταται μόνο ένα ελάχιστο σταθερό ποσό στοιχηματισμού για τους απλούς συνδυασμούς
αυτού του τύπου στοιχήματος, ανεξαρτήτως από τον αριθμό ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Οι παίκτες δύνανται επίσης να καταθέτουν αυτό το στοίχημα με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι
οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ» (κάλυψης), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 87.
Άρθρο 83
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, νικηφόροι συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με
τέσσερα στα τέσσερα.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις
ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
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δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
καθέναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, με τρία στα τρία.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και καθέναν από τους ίππους
που τερμάτισαν τέταρτοι.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος με τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με οποιονδήποτε εκ των ίππων που
τερμάτισαν τέταρτοι.
Άρθρο 84
Μη συμμετέχοντες ίπποι
1. α) Οι απλοί συνδυασμοί τεσσάρων ίππων με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες
ίππους επιστρέφονται.
β) Οι απλοί συνδυασμοί πέντε ίππων με δύο ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
επιστρέφονται.
γ) Οι απλοί συνδυασμοί έξι ίππων με τρεις ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους
επιστρέφονται.
2. α) Οι απλοί συνδυασμοί πέντε ίππων με έναν μη συμμετέχοντα ίππο μετατρέπονται σε
απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
β) Οι απλοί συνδυασμοί έξι ίππων με έναν μη συμμετέχοντα ίππο μετατρέπονται σε απλούς
συνδυασμούς πέντε ίππων.
γ) Οι απλοί συνδυασμοί έξι ίππων με δύο μη συμμετέχοντες ίππους μετατρέπονται σε απλούς
συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
Άρθρο 85
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
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Η κοινή ακαθάριστη απόδοση υπολογίζεται ως ακολούθως.
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη ίππων, τα
στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς τεσσάρων ίππων πολλαπλασιάζονται
επί 15. Σε αυτό το ποσό προστίθενται τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους
συνδυασμούς πέντε ίππων, πολλαπλασιαζόμενα επί 3, και τα στοιχηματισθέντα ποσά στους
νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων.
Τα διανεμόμενα κέρδη της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα συνολικά κέρδη
που προκύπτουν, αποτελούν την κοινή ακαθάριστη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς
έξι ίππων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 86.
Η καθαρή απόδοση των νικηφόρων συνδυασμών πέντε ίππων ισούται έτσι με τρεις φορές την
καθαρή απόδοση των νικηφόρων συνδυασμών έξι ίππων.
Η καθαρή απόδοση των νικηφόρων συνδυασμών τεσσάρων ίππων ισούται έτσι με 15 φορές την
καθαρή απόδοση των νικηφόρων συνδυασμών έξι ίππων.
Άρθρο 86
Ελάχιστες αποδόσεις
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 85, σε περίπτωση που η καθαρή απόδοση σε
νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων στη Γαλλία είναι χαμηλότερη από 1,05 ευρώ, ισχύουν οι
κάτωθι κανόνες.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το πλεόνασμα των διανεμόμενων κερδών προκύπτει μετά την αφαίρεση της δεξαμενής
αποδιδόμενων ποσών από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συντελεστή αποθέματος επί
το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών επί των νικηφόρων συνδυασμών αυτού του
στοιχήματος.
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη ίππων, τα
στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς τεσσάρων ίππων πολλαπλασιάζονται
επί 15. Σε αυτό το ποσό προστίθενται τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους
συνδυασμούς πέντε ίππων, πολλαπλασιαζόμενα επί 3, και τα στοιχηματισθέντα ποσά στους
νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων.
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών, αναλογικά προς τα συνολικά κέρδη που προκύπτουν,
αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων ισούται έτσι με το
άθροισμα της επιπρόσθετης απόδοσης και του συντελεστή αποθέματος, όπως αυτός ορίζεται στη
δεύτερη παράγραφο του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,05 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς πέντε ίππων ισούται έτσι με
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την επιπρόσθετη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων, πολλαπλασιαζόμενη επί
3, αυξημένη με το συντελεστή αποθέματος όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του
παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς τεσσάρων ίππων ισούται έτσι
με την επιπρόσθετη απόδοση για τους νικηφόρους συνδυασμούς έξι ίππων, πολλαπλασιαζόμενη
επί 15, αυξημένη με το συντελεστή αποθέματος όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του
παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,15 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα των
στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο
Άρθρο 22, όλα τα σχετικά στοιχήματα επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική
χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 87
Σύνθετα στοιχήματα
1.

Επιλογή τεσσάρων ίππων

Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα τεσσάρων ίππων τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας τέσσερις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους,
ή με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
α) Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν
συνδυασμούς, με τέσσερα στα τέσσερα, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) x (Κ-3) απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
24
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» (κάλυψης τριών ίππων) περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με τρία στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de trois chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» περιλαμβάνει (N-3) απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» (κάλυψης δύο ίππων) περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με δύο στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
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(N-2) x (N-2) απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
2
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» (κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων
αυτών («champ partiel d’un cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς τεσσάρων ίππων.
6
2.

Επιλογή πέντε ίππων

Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα πέντε ίππων τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας πέντε από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή
με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
α) Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν
συνδυασμούς, με πέντε στα πέντε, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) x (Κ-3) x (Κ-4) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
120
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de quatre chevaux» (κάλυψης τεσσάρων ίππων) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα με τέσσερα στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total de quatre chevaux de base») ή με μια επιλογή των
ίππων αυτών («champ partiel de quatre chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de
quatre chevaux de base» περιλαμβάνει (N-4) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de quatre chevaux de
base» περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα με τρία
στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους
(«champ total de trois chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de
trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
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chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
2
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα με δύο
στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους
(«champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de
deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-2) x (N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
6
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν
το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους
(«champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel d’un
cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
24
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de ba se»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) απλούς συνδυασμούς πέντε ίππων.
24
3.

Επιλογή έξι ίππων

Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα έξι ίππων τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας έξι από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με
τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
α) Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν
συνδυασμούς, με έξι στα έξι, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) x (Κ-3) x (Κ-4) x (Κ-5) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
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720
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de cinq chevaux» (κάλυψης πέντε ίππων) περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με πέντε στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de cinq chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de cinq chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de cinq
chevaux de base» περιλαμβάνει (N-5) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de cinq chevaux de base»
περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de quatre chevaux» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα με
τέσσερα στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες
ίππους («champ total de quatre chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ
partiel de quatre chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de
quatre chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de quatre chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
2
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ de trois chevaux» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα με τρία
στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους
(«champ total de trois chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de
trois chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» περιλαμβάνει:
(N-3) x (N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
6
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de trois chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
6
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα με δύο
στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους
(«champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel de
deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει:
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(N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
24
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
24
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν
το στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους
(«champ total d’un cheval de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel d’un
cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) x (N-5) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
120
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) x (P-4) απλούς συνδυασμούς έξι ίππων.
120
4. Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 88
Ειδικές περιπτώσεις
1. Στις ιπποδρομίες που προσφέρουν αυτό το στοίχημα, εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα
ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό των πρώτων τεσσάρων ίππων, ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης
άφιξης, σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς των ίππων που τερμάτισαν στις
τέσσερις πρώτες θέσεις, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για αυτό το στοίχημα μετατρέπεται σε
τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση
υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I.
2) γ).
2. Όταν λιγότεροι από τέσσερις ίπποι τερματίσουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται
επιστροφή όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Στοίχημα «Quinté Plus»
Άρθρο 89
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Quinté Plus».
Το στοίχημα «Quinté Plus» παίζεται επιλέγοντας πέντε ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας
τη σειρά τερματισμού τους.
Το στοίχημα «Quinté Plus» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η
οποία θα γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που
εφαρμόζονται στο «Quinté Plus» ισχύουν και για τον αντίστοιχο τύπο στοιχήματος που
προσφέρεται με άλλη εμπορική ονομασία.
Ένα στοίχημα «Quinté Plus» δικαιούται να λάβει αποδιδόμενο ποσό εάν τουλάχιστον τρεις από
τους πέντε επιλεγέντες ίππους τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας.
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του επτά, όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» σε αυτήν την ιπποδρομία, εκτός από τα στοιχήματα
που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β), επιστρέφονται.
α) Σε περίπτωση που και οι πέντε επιλεγέντες ίπποι τερματίσουν στις πέντε πρώτες θέσεις, και
εάν ο παίκτης έχει επιλέξει σωστά τη σειρά τερματισμού αυτών, τότε δικαιούται απόδοση
«Quinté Plus Ordre» («Quinté Plus σε σωστή σειρά»).
β) Σε περίπτωση που και οι πέντε επιλεγέντες ίπποι τερματίσουν στις πέντε πρώτες θέσεις αλλά
η σειρά που έχει επιλέξει ο παίκτης είναι διαφορετική από τη σειρά τερματισμού αυτών, τότε
δικαιούται απόδοση «Quinté Plus Désordre» («Quinté Plus σε λανθασμένη σειρά»).
γ) Επιπλέον, όλοι οι συνδυασμοί πέντε ίππων που περιλαμβάνουν τους τέσσερις ίππους που
τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού που επέλεξε ο
παίκτης για αυτούς τους τέσσερις ίππους, καθώς και έναν ίππο που τερμάτισε σε θέση μετά την
πέμπτη, δικαιούνται την απόδοση «Bonus 4», με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
Άρθρο 99.
δ) Ομοίως, όλοι οι συνδυασμοί πέντε ίππων, με τρεις ίππους στις τρεις πρώτες θέσεις,
ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού που επέλεξε ο παίκτης, καθώς και με δύο ίππους που
τερμάτισαν σε θέση μετά την τέταρτη, δικαιούνται την απόδοση «Bonus 3», με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 99.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 90
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που δικαιούνται απόδοση
«Quinté Plus Ordre» ή «Quinté Plus Désordre» είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση πέντε ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με πέντε στα πέντε.
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Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre», κατά συνθήκη, για τις 120
πιθανές σειρές άφιξης των πέντε ίππων σε αυτόν τον συνδυασμό.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή
περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν
τους τέσσερις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν
πέμπτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα 24 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που τερμάτισαν πρώτοι είχαν επιλεγεί ότι θα καταλάβουν τις
τέσσερις πρώτες θέσεις.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 96 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί ότι θα τερματίσει στην πέμπτη θέση
τελικά τερμάτισε στην πρώτη.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις
ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα 12 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι τρεις ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν πρώτοι τερμάτισαν
πρώτοι και οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στην τέταρτη και την πέμπτη θέση
τερμάτισαν τέταρτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 108 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τέταρτη ή
πέμπτη θέση τελικά τερμάτισε στην πρώτη.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος
και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα έξι στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις
τερμάτισαν πρώτοι και ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τέταρτη θέση τερμάτισε
τέταρτος.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 114 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί για την τέταρτη ή την πέμπτη θέση
τερμάτισαν πρώτοι ή στα οποία ο ίππος που τερμάτισε τέταρτος είχε επιλεγεί για την πέμπτη
θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και τριών ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με τους τρεις ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα 12 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις
τερμάτισαν πρώτοι και οι τρεις ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στην τρίτη, τέταρτη και
την πέμπτη θέση τερμάτισαν τρίτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 108 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας εκ των ίππων που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τρίτη, τέταρτη ή
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πέμπτη θέση τελικά τερμάτισε στην πρώτη.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, δύο ίππων στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τους δύο ίππους που τερμάτισαν
τρίτοι και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα τέσσερα στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις
τερμάτισαν πρώτοι και οι ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στην τρίτη και τέταρτη θέση
τερμάτισαν τρίτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 116 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την τρίτη, τέταρτη ή την
πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος, ή στα οποία ένας από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την
πρώτη, δεύτερη ή την πέμπτη θέση τερμάτισε τρίτος.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα τέσσερα στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις
τερμάτισαν πρώτοι και οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στην τέταρτη και την
πέμπτη θέση τερμάτισαν τέταρτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 116 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την τρίτη, τέταρτη ή την
πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος ή στα οποία ένας από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την
πρώτη, δεύτερη ή την τρίτη θέση τερμάτισε τέταρτος.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση,
ενός ίππου στην τέταρτη θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τους
ίππους που τερμάτισαν τρίτος και τέταρτος και έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη
θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι δύο ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις
τερμάτισαν πρώτοι, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τρίτη θέση τερμάτισε τρίτος, ο
ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τέταρτη θέση τερμάτισε τέταρτος και ο ίππος που είχε
επιλεγεί να τερματίσει στην πέμπτη θέση τερμάτισε πέμπτος.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 118 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οποιοσδήποτε από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για την τρίτη, τέταρτη
ή την πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος, ή στα οποία ένας από τους τρεις άλλους ίππους είχε
επιλεγεί για άλλη θέση από τη θέση τερματισμού του.
θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με
τέσσερις από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα 24 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα τερματίσει πρώτος κατέλαβε την πρώτη
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θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 96 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος δεν είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση.
ι) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο
που τερμάτισε πρώτος με τους τρεις ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και οποιονδήποτε από τους
ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα έξι στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος και οποιοσδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση είχε επιλεγεί για την
πέμπτη θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 114 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος ή οποιοσδήποτε από τους ίππους που
τερμάτισαν στην πέμπτη θέση είχαν επιλεγεί για διαφορετική θέση τερματισμού.
ια) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο
που τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και δύο εκ των ίππων που
τερμάτισαν τέταρτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα τέσσερα στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στη δεύτερη και την τρίτη
θέση τερμάτισαν δεύτεροι, και οι ίπποι που είχαν επιλεγεί να τερματίσουν στην τέταρτη και την
πέμπτη θέση τερμάτισαν τέταρτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 116 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη
ή την πέμπτη θέση τερμάτισε πρώτος, ή στα οποία ένας από τους ίππους που είχαν επιλεγεί για
την πρώτη, τέταρτη ή την πέμπτη θέση τερμάτισε δεύτερος.
ιβ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι,
τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη
θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τέταρτη θέση τερμάτισε τέταρτος και
οποιοσδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση είχε επιλεγεί για την πέμπτη
θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 118 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος, ο ίππος που τερμάτισε τέταρτος ή ο
ίππος που τερμάτισε πέμπτος είχαν επιλεγεί για διαφορετική θέση τερματισμού.
ιγ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος με οποιονδήποτε εκ των τριών ίππων που τερμάτισαν τρίτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα έξι στοιχήματα
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περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει την πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος και ο ίππος που είχε επιλεγεί ότι θα καταλάβει τη δεύτερη θέση τερμάτισε δεύτερος.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 114 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που τερμάτισε πρώτος ή ο ίππος που τερμάτισε δεύτερος είχαν
επιλεγεί για διαφορετική θέση τερματισμού.
ιδ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην τρίτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι
και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στη δεύτερη θέση τερμάτισε δεύτερος και ο
ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην πέμπτη θέση τερμάτισε πέμπτος.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 118 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που τερμάτισαν πρώτος, δεύτερος ή πέμπτος είχαν επιλεγεί για
διαφορετική θέση τερματισμού.
ιε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν
τέταρτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στα δύο στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην πρώτη θέση τερμάτισε
πρώτος, ο ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στη δεύτερη θέση τερμάτισε δεύτερος και ο
ίππος που είχε επιλεγεί να τερματίσει στην τρίτη θέση τερμάτισε τρίτος.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 118 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία οι ίπποι που τερμάτισαν πρώτος, δεύτερος ή τρίτος είχαν επιλεγεί για
διαφορετική θέση τερματισμού.
ιστ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος με
οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν πέμπτοι.
Για κάθε συνδυασμό δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Ordre» στην επιλογή των
τεσσάρων πρώτων ίππων στη σωστή σειρά.
Για κάθε συνδυασμό, δίνεται μια ενιαία απόδοση «Quinté Plus Désordre» στα 119 στοιχήματα
περιορισμού, στα οποία ένας από τους πέντε ίππους είχε επιλεγεί για διαφορετική θέση
τερματισμού.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Bonus 4», με εξαίρεση την
περίπτωση που προβλέπεται στο Άρθρο 99, είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με
τέσσερα στα τέσσερα, και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις
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ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν ίππο
που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν ίππο που τερμάτισε
μετά την πέμπτη θέση.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν
εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την πέμπτη
θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τρεις
από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, έναν εκ των ίππων που
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, με δύο στα δύο, και έναν ίππο
που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν
τέταρτοι και έναν ίππο που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος και έναν
ίππο που τερμάτισε μετά την πέμπτη θέση.
III. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Bonus 3», με εξαίρεση την
περίπτωση που προβλέπεται στο Άρθρο 99, είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τρεις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι και
δύο ίππους που τερμάτισαν μετά την πέμπτη θέση.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι, έναν ίππο που τερμάτισε τρίτος και δύο ίππους που τερμάτισαν μετά την
πέμπτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με δύο από τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και δύο ίππους που τερμάτισαν μετά την πέμπτη θέση.
δ)

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
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συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι και δύο ίππους που τερμάτισαν
μετά την πέμπτη θέση.
Άρθρο 91
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. – α) Οι απλοί συνδυασμοί «Quinté Plus», συμπεριλαμβανομένου κάθε απλού συνδυασμού
«Quinté Plus» που αποτελεί μέρος σύνθετου στοιχήματος «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 98, οπού τουλάχιστον δύο ίπποι είναι μη συμμετέχοντες,
επιστρέφονται.
β) Ο απλός συνδυασμός «Quinté Plus», συμπεριλαμβανομένου κάθε απλού συνδυασμού
«Quinté Plus» που αποτελεί μέρος σύνθετου στοιχήματος «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης), όπως ορίζεται στο Άρθρο 98, που αφορά μη συμμετέχοντα ίππο,
επαναχαρακτηρίζεται ως στοίχημα «Quarté Plus» και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου 7 της παρούσας Ενότητας, αν η συσκευή για το στοίχημα «Quinté Plus» προσφέρει το
εν λόγω στοίχημα, για τους τέσσερις ίππους που είναι ακόμη συμμετέχοντες. Διαφορετικά, ο
απλός συνδυασμός επιστρέφεται.
γ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στο β) ανωτέρω δεν ισχύουν για τα στοιχήματα
σύνθετου τύπου «champ total» (πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως
προβλέπονται στο Άρθρο 98, στα οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην
τελευταία περίπτωση επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα «Quinté Plus», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό
ίππο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο I. ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω.
Άρθρο 92
Υπολογισμός αποδόσεων
Το ποσό των στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των στοιχηματισθέντων ποσών που προκύπτει
από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 91 Ι. β) αφαιρείται από το συνολικό ποσό των
στοιχηματισθέντων ποσών για το στοίχημα «Quinté Plus». Από το σύνολο που προκύπτει
αφαιρείται η αντίστοιχη παρακράτηση επί των στοιχηματισθέντων ποσών. Έτσι προκύπτει η
δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ένα ποσοστό έως 10% της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών μπορεί να αφαιρεθεί για τη
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δημιουργία ενός αποθεματικού «Quinté Plus», σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 95
κατωτέρω. Έτσι, προκύπτει το υπόλοιπο προς διανομή. Το ισχύον ποσοστό θα γνωστοποιείται
στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη των λειτουργιών καταχώρησης του στοιχήματος
«Quinté Plus», με κάθε προβλεπόμενο μέσο ή συσκευή, ή με ανάρτηση στους ιπποδρόμους ή τα
σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 0,8. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
I.

– Ελάχιστη αναλογία αποδόσεων «Quinté Plus»

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη που προβλέπεται στο
Άρθρο 90 Ι. α), η ελάχιστη αναλογία κοινής ακαθάριστης απόδοσης «Quinté Plus Ordre» και
«Quinté Plus Désordre», που αποδίδεται στους ίδιους πέντε ίππους, ορίζεται βάσει του λόγου
του 50 προς τον αριθμό στοιχημάτων περιορισμού αυτών των πέντε ίππων που πληρούν τις
προϋποθέσεις απόδοσης «Quinté Plus Ordre», όπως προβλέπεται κατωτέρω:

Περιπτώσεις τερματισμού

Κανονικός τερματισμός και τερματισμός με
ταυτόχρονη άφιξη όπως προβλέπεται στο
Άρθρο 90 Ι. ιστ)
Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 90 Ι. β) και θ)

Λόγος

1

50/1

24

50/24

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 90 Ι. γ) και ε)

12

50/12

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 90 Ι. δ), ι) και ιγ)

6

50/6

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 90 Ι. στ), ζ) και ια)

4

50/4

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 90 Ι. η), ιβ), ιδ) και ιε)

2

50/2

120

1

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 90 Ι. α)

II.

Αριθμός στοιχημάτων
περιορισμού με τη σωστή
σειρά

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς «Quinté Plus Ordre» πολλαπλασιάζονται με το λόγο που ορίζεται στην παράγραφο
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Ι. του παρόντος Άρθρου, όπως προκύπτει βάσει του αποτελέσματος τερματισμού. Τα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά σε άλλους νικηφόρους συνδυασμούς αυτού του στοιχήματος
προστίθενται στο ποσό που προκύπτει. Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του ανωτέρω
συνόλου επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του
παρόντος Άρθρου, αφαιρείται από το υπόλοιπο του ποσού προς διανομή, ώστε να προκύψει το
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό, το τμήμα της δεξαμενής
αποδιδόμενων ποσών που αφαιρείται για τη δημιουργία του αποθεματικού του «Quinté Plus»,
όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, μειώνεται κατά το απαραίτητο
ποσό ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το μηδέν.
γ) Εάν τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν οδηγήσουν σε πλεόνασμα που ισούται με το μηδέν και
εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που προκύπτει είναι, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο ή
ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών,
αυτές μειώνονται ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το μηδέν.
Εάν αυτό το ποσό είναι αρνητικό και υπερβαίνει, σε απόλυτες τιμές, το συνολικό ποσό των
αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι αποδόσεις υπολογίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 94 β).
δ) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 11,50% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Quinté Plus Ordre», χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων «Quinté Plus
Ordre»,
- 47,10% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Quinté Plus Désordre»,
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων
«Quinté Plus Désordre»,
- 14,30% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Bonus 4», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus 4»,
- 27,10% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Bonus 3», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus 3».
III. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων, πριν από την εφαρμογή του Άρθρου 97,
σε περίπτωση κανονικού τερματισμού
α) Απόδοση «Bonus 3»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Bonus 3»
προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται
απόδοση «Bonus 4», στα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που
δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Désordre» και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά
στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Bonus 3» προς διανομή κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Bonus 3».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Bonus 3» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus 3», επαυξημένο
με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του
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παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 94.
β) Απόδοση «Bonus 4»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Bonus 4»
προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται
απόδοση «Quinté Plus Désordre» και στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quinté Plus Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Bonus 4» προς διανομή κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Bonus 4».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Bonus 4» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus 4», επαυξημένο
με την επιπρόσθετη απόδοση «Bonus 3» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως
προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του Άρθρου 94.
γ) Απόδοση «Quinté Plus Désordre»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quinté
Plus Désordre» προστίθενται στο γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο Ι. του παρόντος Άρθρου, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο
συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quinté Plus Ordre».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quinté Plus Désordre» κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Quinté Plus Désordre».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Quinté Plus Désordre» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Quinté Plus
Désordre», επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Bonus 4», με την επιπρόσθετη απόδοση
«Bonus 3» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 93 και 94.
δ) Απόδοση «Quinté Plus Ordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quinté Plus Ordre» διαιρείται με τα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quinté Plus
Ordre».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Quinté Plus Ordre» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Quinté Plus
Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται με το λόγο της
παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου, της επιπρόσθετης απόδοσης «Quinté Plus Désordre», της
επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus 4», της επιπρόσθετης απόδοσης «Bonus 3» και της αξίας του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με
την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 93 και 94.
IV. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων, πριν από την εφαρμογή του Άρθρου 97,
σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη
α) Αποδόσεις «Bonus 3» και «Bonus 4»
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Σε όλες τις περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, οι αποδόσεις υπολογίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις α) και β) της παραγράφου ΙΙΙ. του παρόντος Άρθρου.
β) Απόδοση «Quinté Plus Désordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quinté Plus Désordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι
και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quinté Plus Désordre», επαυξημένη με το
γινόμενο του πολλαπλασιασμού του λόγου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Ι. του παρόντος
Άρθρου αναλόγως με την περίπτωση τερματισμού, με τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο
συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς «Quinté Plus Ordre» που περιλαμβάνει/ουν τους
ίδιους ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Désordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Désordre» για καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της
επιπρόσθετης απόδοσης «Quinté Plus Désordre» του νικηφόρου συνδυασμού με τους ίδιους
πέντε ίππους, επαυξημένο με την επιπρόσθετη απόδοση «Bonus 4», με την επιπρόσθετη
απόδοση «Bonus 3» και με την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην
τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 93 και
94.
γ) Απόδοση «Quinté Plus Ordre»
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Quinté Plus Ordre» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και
οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς το στοιχηματισθέν ποσό σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quinté Plus Ordre» και περιλαμβάνει τους
ίδιους πέντε ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre» για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς με τους σχετικούς ίππους ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης
απόδοσης «Quinté Plus Ordre», επαυξημένο με το άθροισμα, το οποίο έπειτα πολλαπλασιάζεται
με το λόγο της παραγράφου Ι. του παρόντος Άρθρου ανάλογα με την περίπτωση τερματισμού, με
την επιπρόσθετη απόδοση «Quinté Plus Désordre» για τους ίδιους πέντε ίππους, την
επιπρόσθετη απόδοση «Bonus 4», την επιπρόσθετη απόδοση «Bonus 3» και με την αξία του
συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με
την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 93 και 94.
Άρθρο 93
Μέγιστη αναλογία αποδόσεων «Quinté Plus»
Οι κατωτέρω διατάξεις ισχύουν πριν από την εφαρμογή του Άρθρου 97.
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Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού ή τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για κάθε συνδυασμό
των ίδιων πέντε ίππων, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre» είναι κατά το μέγιστο
ίση με 120 φορές την κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Désordre».
Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται μετά την εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού της
απόδοσης του Άρθρου 92 III. και IV., το συνολικό ποσό πληρωμής των κοινών ακαθάριστων
αποδόσεων για τα νικηφόρα στοιχήματα «Quinté Plus Ordre» και «Quinté Plus Désordre» σε κάθε
συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων που δεν πληροί την προϋπόθεση μοιράζεται εξίσου μεταξύ
όλων των νικηφόρων στοιχημάτων περιορισμού για κάθε σχετικό συνδυασμό, εφαρμόζοντας το
συντελεστή 120 στο ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus
Ordre» και το συντελεστή 1 στο ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Quinté Plus Désordre». Έτσι, προκύπτει η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Désordre»
για κάθε σχετικό συνδυασμό.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre» ισούται έτσι με 120 φορές την κοινή
ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Désordre» για τους ίδιους πέντε ίππους.
Άρθρο 94
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 92 και 93 είναι
χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η πληρωμή στη Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά
μονάδα στοιχηματισμού, με αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια (GGR) των
στοιχημάτων «Quinté Plus» της εν λόγω ιπποδρομίας.
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 92 ΙΙ. γ), ή στην
περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 92 III. και IV. ή των διατάξεων του
ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων «Quinté
Plus» στην εν λόγω ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που προβλέπεται στο Άρθρο
22, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα «Quinté Plus»
ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Το ποσό των στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των στοιχηματισθέντων ποσών που προκύπτει
από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 91 Ι. β) αφαιρείται από το συνολικό ποσό των
στοιχηματισθέντων ποσών για το στοίχημα «Quinté Plus». Από το σύνολο που προκύπτει
αφαιρείται η αντίστοιχη παρακράτηση επί των στοιχηματισθέντων ποσών. Έτσι προκύπτει η
δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του Άρθρου 92, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 92, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
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αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Bonus 3», «Bonus 4» και των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων σε νικηφόρο
συνδυασμό/νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούται/νται απόδοση «Quinté Plus Désordre»,
βάσει της ελάχιστης απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20, ήτοι 1,10 ευρώ,
αφαιρείται από την προαναφερόμενη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre», με
το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
Έτσι, το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά
στον νικηφόρο συνδυασμό «Quinté Plus Ordre».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Quinté Plus Ordre».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση
«Quinté Plus Ordre», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως
προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο, στο σημείο β) ανωτέρω.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα του
παρόντος Κεφαλαίου, εκτός από τα στοιχήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β), επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική
χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
ii. Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η απόδοση διαιρείται δια του αριθμού των
διαφορετικών νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre», ανάλογα
με τους εμπλεκόμενους ίππους.
Κάθε μέρος διαιρείται έπειτα με τα νικηφόρα στοιχήματα «Quinté Plus Ordre» κάθε σχετικού
συνδυασμού.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
απόδοση «Quinté Plus Ordre» για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre» για κάθε σχετικό συνδυασμό ισούται έτσι με
την επιπρόσθετη απόδοση «Quinté Plus Ordre», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού
αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του β) του παρόντος Άρθρου.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός από τα στοιχήματα που
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β), εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 95
«Fonds de réserve Quinté Plus»
Το «Fonds de réserve Quinté Plus» (Αποθεματικό Quinté Plus), που προκύπτει από την εφαρμογή
των διατάξεων του Άρθρου 21 Ι. 1) α) και της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 92, αφαιρείται για
τη δημιουργία του συμπληρωματικού ποσού του Άρθρου 97.
Το «Fonds de réserve Quinté Plus» ενδέχεται επίσης να χρηματοδοτείται περιστασιακά πέραν του
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ανώτερου ποσού με ειδικές συνεισφορές διαφημισθέντων μερών ή του Ομίλου.
Άρθρο 96
Καταργήθηκε με το διάταγμα υπ’ αρ. NOR AGRT1828932A της 2ας Ιανουαρίου 2019, το οποίο
τροποποίησε το προσάρτημα της απόφασης NOR 1729145A της 22 ας Νοεμβρίου 2018.
Άρθρο 97
Συμπληρωματικό ποσό στην κοινή ακαθάριστη απόδοση «Quinté Plus Ordre»
Ένα συμπληρωματικό ποσό, η εμπορική ονομασία του οποίου γνωστοποιείται στους παίκτες, και
το οποίο δίνεται στους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre»
και αναφέρεται στο Άρθρο 89 α), ενδέχεται να διατεθεί στους παίκτες σε συγκεκριμένες
ιπποδρομιακές ημέρες.
Το συμπληρωματικό ποσό που προκύπτει από το «Fonds de réserve Quinté Plus» με ακέραια
πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ καθαρά, δεν δύναται να υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό του «Fonds
de réserve Quinté Plus».
Αυτό το συμπληρωματικό ποσό αναδιανέμεται ως εξής:
Στις κατωτέρω διατάξεις, ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά» νοείται ως το κέρδος μετά την
αφαίρεση της αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το ποσό διανέμεται αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε καθέναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση/οι κοινές ακαθάριστες αποδόσεις «Quinté Plus Ordre» που
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 92 έως 94 αυξάνεται/ονται με το
πηλίκο που αποτελεί την τελική κοινή ακαθάριστη απόδοση/τις τελικές κοινές ακαθάριστες
αποδόσεις «Quinté Plus Ordre».
Εάν στο στοίχημα «Quinté Plus» δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κανέναν από τους
νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre», ή εάν δεν έχει
οργανωθεί στοίχημα «Quinté Plus», το ποσό που προκύπτει αποδίδεται στο «Fonds de réserve
Quinté Plus».
Το συμπληρωματικό ποσό, καθώς και η ημέρα διανομής του, θα γνωστοποιείται στους παίκτες το
αργότερο κατά την έναρξη του στοιχηματισμού για το «Quinté Plus» εκείνης της ημέρας.
Άρθρο 98
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Quinté Plus» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας πέντε από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή
με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα «Quinté Plus» περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που
αφορούν συνδυασμούς, με πέντε στα πέντε, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α)
Ο παίκτης δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς
πέντε ίππων μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης.
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Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée»
(απλοποιημένος σύνθετος) και περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) στοιχήματα «Quinté Plus».
120
β) Εάν, για κάθε συνδυασμό πέντε ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει
στις 120 πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται «formule dans
tous les ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) με 120 στοιχήματα περιορισμού, για επιλογή Κ ίππων,
περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) στοιχήματα «Quinté Plus».
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de quatre chevaux» (πλήρους κάλυψης τεσσάρων ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τέσσερις ίππους που έχουν
οριστεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην
ιπποδρομία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de quatre chevaux de base» (πλήρους κάλυψης τεσσάρων στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει 120 x
(N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα
περιορισμού και (N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην
τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τεσσάρων στάνταρ
ίππων στην επιλογή του.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de quatre chevaux» (μερικής κάλυψης τεσσάρων ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τέσσερις στάνταρ ίππους με
μια επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de quatre chevaux»
καλύπτει 120 x P στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres», με 120
στοιχήματα περιορισμού, και P στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «formule simplifiée».
Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τεσσάρων στάνταρ
ίππων στην επιλογή του.
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de trois chevaux» (πλήρους κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τρεις ίππους που έχουν
ορισθεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην
ιπποδρομία, με δύο στα δύο.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de trois chevaux de base» (πλήρους κάλυψης τριών στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει 60 x (N-3) x (N4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα
περιορισμού και (N-3) x (N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «formule simplifiée».
Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ
ίππων που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων.
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de trois chevaux» (μερικής κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους που
έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην
ιπποδρομία, με δύο στα δύο.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de trois chevaux»
καλύπτει 60 x P x (P-1) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres», με 120
στοιχήματα περιορισμού, και P x (P-1) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «formule
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simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών
στάνταρ ίππων του συνδυασμού του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων
που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό πέντε ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα
περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
ζ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί
από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία, με
τρία στα τρία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de deux chevaux de base» (πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει 20 x (N-2) x (N-3)
x (N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα
περιορισμού και (N-2) x (N-3) x (N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «formule
simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο
στάνταρ ίππων που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων.
η) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους που
έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην
ιπποδρομία, με τρία στα τρία.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux»
καλύπτει 20 x P x (P-1) x (P-2) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres»,
με 120 στοιχήματα περιορισμού, και P x (P-1) x (P-2) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου
«formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης
των δύο στάνταρ ίππων του συνδυασμού του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων
ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό πέντε ίππων υπάρχουν έξι στοιχήματα
περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις έξι πιθανές σειρές τερματισμού.
θ) Οι συνδυασμοί «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει επιλεχθεί από τον παίκτη
με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τέσσερα στα τέσσερα.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
d'un cheval de base» (πλήρους κάλυψης ενός στάνταρ ίππου) περιλαμβάνει 5 x (N-1) x (N-2) x (N3) x (N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les ordres» με 120 στοιχήματα
περιορισμού και (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «formule
simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του
στάνταρ ίππου που έχει επιλέξει, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων.
ι) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Quinté Plus» που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια
επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη, με τέσσερα
στα τέσσερα.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel d'un cheval»
καλύπτει 5 x P x (P-1) x (P-2) x (P-3) στοιχήματα «Quinté Plus» σύνθετου τύπου «dans tous les
ordres», με 120 στοιχήματα περιορισμού, και P x (P-1) x (P-2) x (P-3) στοιχήματα «Quinté Plus»
σύνθετου τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει
τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων
που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό πέντε ίππων υπάρχουν 24 στοιχήματα περιορισμού
των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις 24 πιθανές σειρές τερματισμού.
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ια) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 99
Ειδικές περιπτώσεις
Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
1. α) Όταν σε μια ιπποδρομία προσφέρεται το στοίχημα «Quinté Plus», αλλά δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Quinté Plus
Ordre», ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς πέντε
ίππων που δικαιούνται απόδοση «Quinté Plus Ordre», το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών για
αυτόν τον συνδυασμό χρησιμεύει για τον καθορισμό της απόδοσης «Quinté Plus Désordre» για
τους ίδιους ίππους.
β) Εάν δεν υπάρχουν, σωρευτικά, στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που
δικαιούται απόδοση «Quinté Plus Ordre» και απόδοση «Quinté Plus Désordre», ή, σε περίπτωση
ταυτόχρονης άφιξης, σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση
«Quinté Plus Ordre» και «Quinté Plus Désordre», τα πλεονάσματα διανεμόμενων κερδών «Quinté
Plus Ordre» και «Quinté Plus Désordre» που αντιστοιχούν σε αυτόν τον συνδυασμό χρησιμεύουν
για τον καθορισμό της απόδοσης του «Bonus 4».
2. α) Εάν, μετά την εφαρμογή της διάταξης 1) β) ανωτέρω, δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα
ποσά σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που αντιστοιχούν σε απόδοση «Bonus 4», το
πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών του «Bonus 4» δίνεται για τον υπολογισμό της απόδοσης
«Bonus 3».
β) Τέλος, εάν και πάλι δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε έναν από τους νικηφόρους
συνδυασμούς που αντιστοιχούν σε απόδοση «Quinté Plus Ordre», «Quinté Plus Désordre»,
«Bonus 4» και «Bonus 3», εκτός από τα στοιχήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β), όλα τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται.
3. α) Εάν σε μια ιπποδρομία τερματίσουν μόνο τέσσερις ίπποι, τα πλεονάσματα διανεμόμενων
κερδών «Quinté Plus Ordre» και «Quinté Plus Désordre» προστίθενται στο πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών «Bonus 4», ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλεόνασμα ποσών προς
διανομή σε όλους τους παίκτες που έχουν επιλέξει έναν από τους συνδυασμούς με τους τέσσερις
ίππους που τερμάτισαν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης. Εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους νικηφόρους συνδυασμούς, δημιουργείται μια ενιαία
δεξαμενή και τα κέρδη μοιράζονται σύμφωνα με το β) κατωτέρω.
β) Εάν σε μια ιπποδρομία τερματίσουν μόνο τρεις ίπποι, τα διανεμόμενα κέρδη μοιράζονται σε
όλους τους παίκτες που έχουν επιλέξει έναν από τους συνδυασμούς με τους τρεις ίππους που
τερμάτισαν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε αυτούς τους νικηφόρους συνδυασμούς, όλα τα
στοιχήματα του Κεφαλαίου, εκτός από τα στοιχήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β), επιστρέφονται.
γ)

Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται
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επιστροφή όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός από τα στοιχήματα που
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 91 Ι β).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Στοίχημα πέντε ίππων, του οποίου η εμπορική ονομασία γνωστοποιείται στους
παίκτες
Άρθρο 100
Για ορισμένα γεγονότα που επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, ενδέχεται να διοργανωθεί
στοίχημα που συνίσταται στην επιλογή πέντε ίππων σε μία ιπποδρομία, ανεξαρτήτως σειράς
τερματισμού.
Αυτό το στοίχημα δικαιούται να λάβει απόδοση «Principal» εάν οι πέντε επιλεγέντες ίπποι
καταλάβουν τις πέντε πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού
τους.
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του έξι, όλα τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 101
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που δικαιούνται απόδοση
«Principal» είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση πέντε ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με πέντε στα πέντε.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή
περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν
τους τέσσερις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν
πέμπτοι.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις
ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος
και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και τριών ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με τρεις από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, δύο ίππων στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τους δύο ίππους που τερμάτισαν
τρίτοι και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
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και δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση,
ενός ίππου στην τέταρτη θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τους
ίππους που τερμάτισαν τρίτος και τέταρτος και έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη
θέση.
θ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με
τέσσερις από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι.
ι) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο
που τερμάτισε πρώτος με τους τρεις ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και οποιονδήποτε από τους
ίππους που τερμάτισαν πέμπτοι.
ια) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλοι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο
που τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και δύο εκ των ίππων που
τερμάτισαν τέταρτοι.
ιβ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση, ενός ίππου στην τέταρτη
θέση και ενός ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι,
τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη
θέση.
ιγ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος με τρεις εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι.
ιδ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην τρίτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος, τους δύο ίππους που τερμάτισαν τρίτοι
και οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν στην πέμπτη θέση.
ιε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και τον ίππο που τερμάτισε τρίτος με δύο εκ των ίππων που τερμάτισαν
τέταρτοι.
ιστ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πέμπτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και τον ίππο που τερμάτισε τέταρτος με
οποιονδήποτε εκ των ίππων που τερμάτισαν πέμπτοι.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Spécial» που περιγράφεται στο Άρθρο 102 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τεσσάρων ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με
τέσσερα στα τέσσερα, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
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β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους τρεις
ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι και έναν μη
συμμετέχοντα ίππο.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν μη συμμετέχοντα
ίππο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν
εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με τρεις
από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος με τους δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, έναν εκ των ίππων που
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, δύο από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, έναν εκ των ίππων που τερμάτισαν
τέταρτοι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
Άρθρο 102
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. – α) Οι συνδυασμοί στους οποίους δύο ή περισσότεροι ίπποι είναι μη συμμετέχοντες
επιστρέφονται.
β) Στην περίπτωση συνδυασμών αυτού του στοιχήματος με έναν μη συμμετέχοντα ίππο εκ των
πέντε επιλεγέντων, θα δίνεται απόδοση «Spécial» εάν οι τέσσερις συμμετέχοντες ίπποι της
επιλογής τερματίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά άφιξης.
γ) Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις του σημείου β) δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα «champ
total» (πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στο Άρθρο 105
η) και θ), στα οποία ο ίππος στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχων. Στην τελευταία περίπτωση
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II.
– Στο στοίχημα αυτό, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
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που περιγράφεται στην παράγραφο Ι. ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω.
Άρθρο 103
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 1. Ο συντελεστής
αποθέματος που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού του
συντελεστή.
I.

– Πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών

α) Το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς που αντιστοιχούν σε απόδοση «Principal» προστίθεται στα συνολικά
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς που
αντιστοιχούν σε απόδοση «Spécial». Το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του ανωτέρω συνόλου
επί το συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου,
αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ώστε να προκύψει το πλεόνασμα
διανεμόμενων κερδών.
β) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, χαμηλότερο
από ή ίσο με το συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων
ποσών, αυτές μειώνονται αναλογικά ώστε το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών να ισούται με το
μηδέν.
Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών είναι αρνητικό και, σε απόλυτες τιμές, υπερβαίνει το
συνολικό ποσό των αντίστοιχων παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, οι
αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 104 β).
γ) Εάν το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών υπερβαίνει ή ισούται με το μηδέν:
- 50% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Principal», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης/των επιπρόσθετων αποδόσεων των νικηφόρων
συνδυασμών που προβλέπονται στο Άρθρο 100 και στο Άρθρο 101 Ι.,
- 50% αυτού του πλεονάσματος, επονομαζόμενου και «Spécial», χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της επιπρόσθετης απόδοσης των νικηφόρων συνδυασμών που προβλέπονται στο
Άρθρο 102 Ι. β) και στο Άρθρο 101 ΙΙ.
II.

– Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση κανονικού τερματισμού

α) Απόδοση «Spécial»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Spécial»
προστίθενται στα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση
«Principal».
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Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Spécial» προς διανομή κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Spécial».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Spécial», επαυξημένο με
την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 104.
β)

Απόδοση «Principal»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Principal» διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα
ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Principal».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση «Principal».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Principal» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Principal», της
επιπρόσθετης απόδοσης «Spécial», και της αξίας του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται
στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 104.
III. – Υπολογισμός κοινών ακαθάριστων αποδόσεων σε περίπτωση τερματισμού με
ταυτόχρονη άφιξη
α) Απόδοση «Spécial»
Τα στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς που
αντιστοιχούν σε απόδοση «Spécial» προστίθενται στα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά στον
νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους συνδυασμούς που αντιστοιχούν σε απόδοση
«Principal».
Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Spécial» προς διανομή κατ’ αναλογία του συνολικού
ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί την επιπρόσθετη ακαθάριστη απόδοση
«Spécial».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial» ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Spécial», επαυξημένο με
την αξία του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος
Άρθρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 104.
β)

Απόδοση «Principal»

Το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών «Principal» διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι
διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν.
Καθένα από αυτά τα μέρη αποδίδεται έπειτα αναλογικά προς τα στοιχηματισθέντα ποσά σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Principal» και περιλαμβάνει τους ίδιους ίππους.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση «Principal» για καθέναν από τους διαφορετικούς νικηφόρους
συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που τους αποτελούν.
Έτσι, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Principal» για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς,
ανάλογα με τους στοιχηματισθέντες ίππους, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης
«Principal», της επιπρόσθετης απόδοσης «Spécial» και της αξίας του συντελεστή αποθέματος,
όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Άρθρου 104.
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Άρθρο 104
Ελάχιστες αποδόσεις
α) Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 103 είναι
χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, η πληρωμή στη Γαλλία βασίζεται σε καθαρή απόδοση 1,10 ευρώ ανά
μονάδα στοιχηματισμού, μετά από την αφαίρεση των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου της
σχετικής ιπποδρομίας από τα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια (GGR).
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 103 Ι. β), ή στην
περίπτωση που, με την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 103 III. και IV. ή των διατάξεων του
ανωτέρω σημείου α), το διαθέσιμο ποσό των ακαθάριστων εσόδων των στοιχημάτων του
παρόντος Κεφαλαίου στην εν λόγω ιπποδρομία είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο που
προβλέπεται στο Άρθρο 22, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.
Οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί των στοιχηματισθέντων ποσών σε στοιχήματα του παρόντος
Κεφαλαίου ισούνται με το ελάχιστο ποσοστό της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 20.
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από τη νέα αυτή αφαίρεση του ποσού των
στοιχημάτων που επιστράφηκαν και των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο συντελεστής υποχρεωτικού αποθέματος προκύπτει μετά τη στάθμιση της ακαθάριστης αξίας
του συντελεστή αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 103, με το
πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών όπως προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 103, με τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως
προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στις κατωτέρω διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά»
αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως το κέρδος μετά την αφαίρεση της
αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
Το υποχρεωτικό πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών προκύπτει ως εξής:
Η συνολική πληρωμή των ακαθάριστων νικηφόρων στοιχημάτων που δικαιούνται απόδοση
«Spécial» βάσει της ελάχιστης απόδοσης στη Γαλλία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20, ήτοι 1,10
ευρώ, αφαιρείται από τη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών όπως προκύπτει ανωτέρω.
Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών στοιχηματισθέντων ποσών
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Principal», με το
συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, αφαιρείται από το ανωτέρω ποσό.
i. Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, διαιρείται με τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά
στον νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται απόδοση «Principal».
Το πηλίκο που προκύπτει αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Principal».
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Principal» ισούται έτσι με την επιπρόσθετη απόδοση «Principal»,
επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος, όπως προβλέπεται στην τέταρτη
παράγραφο ανωτέρω.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα τα στοιχήματα του
παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
σύμφωνα με το Άρθρο 22.
ii. Στην περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, διαιρείται με το σύνολο των διάφορων
νικηφόρων συνδυασμών που δικαιούνται απόδοση «Principal», ανάλογα με τους ίππους που
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συμμετέχουν.
Κάθε μέρος διαιρείται έπειτα με τα νικηφόρα στοιχήματα «Principal» κάθε σχετικού
συνδυασμού.
Καθένα από τα πηλίκα που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεί την επιπρόσθετη
απόδοση «Principal» για κάθε συνδυασμό των ίδιων πέντε ίππων.
Η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Principal» για κάθε σχετικό συνδυασμό ισούται έτσι με την
επιπρόσθετη απόδοση «Principal», επαυξημένη με το συντελεστή υποχρεωτικού αποθέματος,
όπως προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του β) του παρόντος Άρθρου.
Εάν κάποια από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι χαμηλότερη από 1,10 ευρώ, όλα
τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται συμπληρωματική
χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 105
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν αυτό το στοίχημα είτε σε μορφή απλών συνδυασμών,
συνδυάζοντας πέντε από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή
σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ» (κάλυψης).
α) Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν
συνδυασμούς, με πέντε στα πέντε, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) x (Κ-3) x (Κ-4) απλούς συνδυασμούς.
120
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de quatre chevaux» (πλήρους κάλυψης τεσσάρων ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερις ίππους που έχουν οριστεί από τον
παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de
quatre chevaux de base» (πλήρους κάλυψης τεσσάρων στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει (N-4)
απλούς συνδυασμούς.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de quatre chevaux» (μερικής κάλυψης τεσσάρων ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τέσσερις στάνταρ ίππους με μια επιλογή
άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de quatre chevaux»
περιλαμβάνει Ρ απλούς συνδυασμούς.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de trois chevaux» (πλήρους κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τρεις ίππους που έχουν ορισθεί από τον
παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία, με δύο στα
δύο.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de trois
chevaux de base» (πλήρους κάλυψης τριών στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει:
(N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς.
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2
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de trois chevaux» (μερικής κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους που έχουν επιλεχθεί
από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με δύο στα
δύο.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de trois chevaux»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς.
2
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί από τον
παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία, με τρία στα
τρία.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» (πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει:
(N-2) x (N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς.
6
ζ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους που έχουν επιλεχθεί
από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τρία στα
τρία.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς.
6
η) Οι συνδυασμοί «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει επιλεχθεί από τον παίκτη με όλους τους
άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τέσσερα στα τέσσερα.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» (πλήρους κάλυψης ενός στάνταρ ίππου) περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) απλούς συνδυασμούς.
24
θ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια επιλογή άλλων
επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη, με τέσσερα στα τέσσερα.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel d'un cheval»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) x (P-2) x (P-3) απλούς συνδυασμούς.
24
ι) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
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κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 106
Ειδικές περιπτώσεις
Για όλες τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, οι όροι «στοιχηματισθέντα ποσά» ή «νικηφόρα
στοιχήματα» πρέπει να νοούνται ως το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της εν λόγω κατηγορίας απόδοσης.
α) Όταν λιγότεροι από πέντε ίπποι τερματίσουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται
επιστροφή όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
β) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους
συνδυασμούς, συμπεριλαμβανομένου του νικηφόρου συνδυασμού/των νικηφόρων συνδυασμών
που δικαιούται/νται απόδοση «Spécial», η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για αυτό το στοίχημα
μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ),
ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού πλεονάσματος των διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) γ).
γ) Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά
σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Principal», το τμήμα του
πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που αφορά αυτόν τον συνδυασμό μετατρέπεται σε
τζακπότ, το οποίο αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση
υποχρεωτικού πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I.
2) β).
δ) Όσον αφορά ιπποδρομίες με έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε στον νικηφόρο συνδυασμό/στους νικηφόρους
συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Principal», το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών που
αφορά αυτόν τον συνδυασμό/αυτούς τους συνδυασμούς μετατρέπεται σε τζακπότ, το οποίο
αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 1) δ), ή, σε περίπτωση υποχρεωτικού
πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 21 I. 2) γ).
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ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Στοίχημα «Trio»
Άρθρο 107
Για ορισμένες ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα, δύνανται να
διοργανώνονται στοιχήματα συνδυασμού τριών ίππων χωρίς καθορισμένη σειρά άφιξης, τα
οποία αποκαλούνται στοιχήματα «Trio».
Το στοίχημα «Τrio» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία ανεξαρτήτως της σειράς
τερματισμού τους.
Το στοίχημα «Τrio» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα
γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο
«Τrio» ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχήματος που προσφέρονται με άλλες
εμπορικές ονομασίες.
Ένα στοίχημα «Τrio» δικαιούται να λάβει απόδοση εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις
τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 109 και 132.
Ωστόσο, όλα τα στοιχήματα «Τrio» επιστρέφονται εάν λιγότεροι από τέσσερις ίπποι
συμμετάσχουν στην ιπποδρομία.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο καθορισμός του νικηφόρου συνδυασμού.
Άρθρο 108
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I

– Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Trio» είναι οι ακόλουθοι:

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, με τρία
στα τρία.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με όλους τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, με δύο στα δύο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος και καθέναν εκ των ίππων που τερμάτισαν τρίτοι.
II

– Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
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απόδοση «Trio 2 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 109 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όσοι περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα
πρώτοι και δύο μη συμμετέχοντες ίππους.
β) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί είναι
αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 109 Ι. β).
III – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Trio 1 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 109 Ι. γ) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν δύο από τους ίππους που τερμάτισαν
πρώτοι με έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
γ) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί είναι
αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 109 Ι. γ).
Άρθρο 109
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I.

– α) Οι συνδυασμοί «Trio» στους οποίους τρεις ίπποι είναι μη συμμετέχοντες επιστρέφονται.

β) Εάν ένας συνδυασμός «Trio» περιλαμβάνει δύο μη συμμετέχοντες ίππους εκ των τριών
επιλεγέντων, δίνεται απόδοση «Trio 2 ΝΡ» εάν ο τρίτος ίππος του συνδυασμού τερματίσει στην
πρώτη θέση.
γ) Όταν ένας συνδυασμός «Trio» περιλαμβάνει έναν μη συμμετέχοντα ίππο εκ των τριών
επιλεγέντων, δίνεται απόδοση «Trio 1 NP» εάν οι δύο ίπποι του συνδυασμού που συμμετέχουν
στην ιπποδρομία τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις.
δ) Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις β) και γ) δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα «champ total»
(πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στο Άρθρο 111, στα
οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα «Trio», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο I ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω.
Άρθρο 110
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Υπολογισμός αποδόσεων
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας.
Άρθρο 111
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Trio» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας τρεις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή
με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
α) Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν
συνδυασμούς, με τρία στα τρία, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο σύνθετος τύπος στοιχήματος περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) απλούς συνδυασμούς.
6
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ de deux chevaux» (κάλυψης δύο ίππων) περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα με δύο στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους επίσημα
δηλωθέντες ίππους («champ total de deux chevaux de base») ή με μια επιλογή των ίππων αυτών
(«champ partiel de deux chevaux de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total de deux
chevaux de base» περιλαμβάνει (N-2) απλούς συνδυασμούς.
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux de
base» περιλαμβάνει P απλούς συνδυασμούς.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ d’un cheval» (κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν όλα τα
στοιχήματα που συνδυάζουν ένα στάνταρ που έχει επιλέξει ο παίκτης, είτε με όλους τους άλλους
επίσημα δηλωθέντες ίππους («champ total d’un cheval de base»), με δύο στα δύο, ή με μια
επιλογή των ίππων αυτών («champ partiel d’un cheval de base»).
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ total d’un
cheval de base» περιλαμβάνει:
(N-1) x (N-2) απλούς συνδυασμούς.
2
Εάν αυτή η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel d’un cheval de base»
περιλαμβάνει:
P x (P-1) απλούς συνδυασμούς.
2
δ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» (πλήρους κάλυψης) για κάθε
ιπποδρομία καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί
στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους
ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος,
εάν υπάρχουν.
Άρθρο 112
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Ειδικές περιπτώσεις
Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίσουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή
όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στοίχημα «Trio Ordre»
Άρθρο 113
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Trio Ordre».
Το στοίχημα «Trio Ordre» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία και ορίζοντας τη
σειρά τερματισμού τους.
Ένας συνδυασμός τριών ίππων περιλαμβάνει τα έξι πιθανά στοιχήματα περιορισμού των τριών
ίππων. Σε κανονικό τερματισμό, ένα από αυτά τα στοιχήματα περιορισμού αντιστοιχεί στη σωστή
σειρά άφιξης, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αντιστοιχούν στη λανθασμένη σειρά άφιξης.
Ένα στοίχημα «Trio Ordre» είναι νικηφόρο εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις τρεις
πρώτες θέσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 115 και 132, και εάν η
σειρά που επέλεξε ο παίκτης αντιστοιχεί στο στοίχημα περιορισμού της σωστής σειράς άφιξης.
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του τρία, όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» σε αυτήν την ιπποδρομία επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο καθορισμός του νικηφόρου στοιχήματος περιορισμού.
Άρθρο 114
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I.

– Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, νικηφόροι συνδυασμοί «Trio Ordre» είναι οι ακόλουθοι:

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού κάθε συνδυασμού που αποτελείται από τους
ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με τρία στα τρία.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους οποίους οι δύο ίπποι που τερμάτισαν πρώτοι είχαν
επιλεγεί για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, ενώ είχε επιλεγεί και ένας από τους ίππους που
τερμάτισαν στην τρίτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους
οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ενώ είχαν επιλεγεί και
οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, με δύο στα δύο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους
οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ο ίππος που τερμάτισε
δεύτερος είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, ενώ είχε επιλεγεί και ένας από τους ίππους που
τερμάτισαν στην τρίτη θέση.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Trio Ordre 2 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 115 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
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α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν πρώτοι με δύο μη συμμετέχοντες.
β) Στις άλλες περιπτώσεις ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που δικαιούνται
απόδοση «Trio Ordre 2 NP» είναι αυτοί που περιγράφονται στο Άρθρο 115 Ι. β).
III – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Trio Ordre 1 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 115 Ι. γ) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους ίππους που
τερμάτισαν πρώτοι, με δύο στα δύο, επιλεγμένους στη σωστή σειρά τερματισμού, και έναν μη
συμμετέχοντα.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλοι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, έναν από τους
ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, στη σωστή σειρά τερματισμού, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
γ) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί «Trio 1
NP» είναι αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 115 Ι. γ).
Άρθρο 115
Μη συμμετέχοντες ίπποι
I. – α) Οι συνδυασμοί «Trio Ordre» στους οποίους τρεις ίπποι είναι μη συμμετέχοντες
επιστρέφονται.
β) Ένας συνδυασμός «Trio Ordre» με δύο μη συμμετέχοντες ίππους εκ των τριών επιλεγέντων
δικαιούται απόδοση «Trio Ordre 2 NP» εάν ο ίππος που συμμετέχει στην ιπποδρομία τερματίσει
πρώτος.
γ) Ένας συνδυασμός «Trio Ordre» με έναν μη συμμετέχοντα ίππο εκ των τριών επιλεγέντων
δικαιούται απόδοση «Trio Ordre 1 NP» εάν οι δύο ίπποι που συμμετέχουν στην ιπποδρομία
τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κι έχουν επιλεγεί στη σωστή σειρά τερματισμού.
δ) Ωστόσο, οι ανωτέρω διατάξεις β) και γ) δεν ισχύουν στα σύνθετα στοιχήματα «champ total»
(πλήρους κάλυψης) και «champ partiel» (μερικής κάλυψης), όπως ορίζονται στο Άρθρο 117, στα
οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία περίπτωση
επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα «Trio Ordre», οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό
ίππο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο Ι. ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν συμμετέχοντα εφεδρικό ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω.
Άρθρο 116
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Υπολογισμός αποδόσεων
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας.
Άρθρο 117
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Trio Ordre» τους είτε σε μορφή απλών
συνδυασμών, συνδυάζοντας τρεις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή
με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ»
(κάλυψης).
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που αφορούν
συνδυασμούς, με τρία στα τρία, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Ο παίκτης δύναται να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς τριών ίππων της
επιλογής του μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης σε ένα μόνο στοίχημα περιορισμού. Ο
αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée» (απλοποιημένος σύνθετος) και
περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) στοιχήματα περιορισμού των επιλεγέντων ίππων.
6
Εάν, για κάθε συνδυασμό τριών ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει στις
έξι πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται «formule complète»
(ολοκληρωμένος) περιλαμβάνει K x (K-1) x (K-2) στοιχήματα περιορισμού των επιλεγέντων ίππων.
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί
από τον παίκτη ως στάνταρ επιλογές με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα
στην ιπποδρομία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de deux chevaux» περιλαμβάνει 6 x (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους που
επιλέχθηκαν σε «formule complète» και (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους που
επιλέχθηκαν σε «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη
σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους με μια
επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux»
καλύπτει 6 P στοιχήματα «Trio Ordre» σε «formule complète» και P στοιχήματα «Trio Ordre» σε
«formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη
σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει ορισθεί από
τον παίκτη ως στάνταρ επιλογή με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες ίππους, με δύο στα
δύο.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
d'un cheval» περιλαμβάνει 3 x (N-1) x (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους που
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επιλέχθηκαν σε «formule complète» και (N-1) x (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους
που επιλέχθηκαν σε «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να
ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων
ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα
περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια
επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη, με δύο στα
δύο.
Εάν η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ total d'un cheval» περιλαμβάνει
3 x P x (P-1) στοιχήματα περιορισμού στους ίππους που επιλέχθηκαν σε «formule complète» και
P x (P-1) στοιχήματα περιορισμού στους ίππους που επιλέχθηκαν σε «formule simplifiée». Στην
τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι
απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό
τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου
στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
στ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 118
Ειδικές περιπτώσεις
Όταν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίζουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή
όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Στοίχημα τεσσάρων ίππων στη σωστή σειρά, του οποίου η εμπορική ονομασία
γνωστοποιείται στους παίκτες
Άρθρο 119
Για ορισμένα γεγονότα που επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, ενδέχεται να διοργανωθεί
στοίχημα που συνίσταται στην επιλογή τεσσάρων ίππων σε μία ιπποδρομία, προσδιορίζοντας τη
σειρά τερματισμού.
Εάν οι τέσσερις επιλεγέντες ίπποι τερματίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 121 και 132, και εάν η σειρά που έχει επιλέξει ο
παίκτης είναι η σωστή σειρά τερματισμού, τότε το στοίχημα δικαιούται απόδοση «Principal».
Ωστόσο, όταν ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν τελικά σε μια ιπποδρομία είναι μικρότερος
του τέσσερα, όλα τα στοιχήματα του παρόντος Κεφαλαίου σε αυτήν την ιπποδρομία
επιστρέφονται.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 120
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
I. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που δικαιούνται απόδοση
«Principal» είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τεσσάρων ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού με τους ίππους που τερμάτισαν
πρώτοι, και είχαν επιλεγεί για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση, με τέσσερα στα
τέσσερα.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους οποίους οι τρεις ίπποι που τερμάτισαν πρώτοι είχαν
επιλεγεί για την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση, ενώ είχε επιλεγεί και ένας από τους ίππους που
τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και δύο ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους οποίους οι δύο ίπποι που τερμάτισαν πρώτοι είχαν
επιλεγεί για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, ενώ είχαν επιλεγεί και οι ίπποι που τερμάτισαν στην
τρίτη θέση, με δύο στα δύο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση, ενός ίππου στην τρίτη θέση
και ενός ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα
στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, και είχαν
επιλεγεί για την πρώτη ή δεύτερη θέση, με τον ίππο που τερμάτισε τρίτος, και είχε επιλεγεί για
την τρίτη θέση, και καθέναν εκ των ίππων που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
ε) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους
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συνδυασμούς στους οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση,
ενώ είχαν επιλεγεί και όλοι οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, με τρία στα τρία.
στ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στη δεύτερη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τέταρτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, με τους
δύο ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, και είχαν επιλεγεί για τη δεύτερη ή τρίτη θέση, και
καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση.
ζ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους
οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ο ίππος που τερμάτισε
δεύτερος είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, ενώ είχαν επιλεγεί και οι ίπποι που τερμάτισαν στην
τρίτη θέση, με δύο στα δύο.
η) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τέταρτη θέση,
νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους
συνδυασμούς στους οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ο
ίππος που τερμάτισε δεύτερος είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, ο ίππος που τερμάτισε τρίτος
είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τέταρτοι.
II. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Spécial 1 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 121 Ι. γ) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους ίππους που
τερμάτισαν πρώτοι, με τρία στα τρία, επιλεγμένους στη σωστή σειρά τερματισμού, και έναν μη
συμμετέχοντα.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους που τερμάτισαν πρώτοι και έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι, στη σωστή σειρά τερματισμού, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και δύο από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι, στη σωστή σειρά τερματισμού, και
έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, στη
σωστή σειρά τερματισμού, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο.
ε) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί είναι
αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 121 Ι. γ).
III. – Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί που αντιστοιχούν στην
απόδοση «Spécial 2 NP» που περιγράφεται στο Άρθρο 121 Ι. β) είναι οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν δύο από τους ίππους που
τερμάτισαν πρώτοι, επιλεγμένους στη σωστή σειρά τερματισμού, και δύο μη συμμετέχοντες
ίππους.
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β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος, έναν από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και είχαν επιλεγεί σε επόμενη θέση από
τον παίκτη, και δύο μη συμμετέχοντες.
γ) Στις άλλες περιπτώσεις τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, νικηφόροι συνδυασμοί είναι
αυτοί που ορίζονται στο Άρθρο 121 Ι. β).
Άρθρο 121
Περιπτώσεις μη συμμετεχόντων ίππων
I. – α) Οι συνδυασμοί στους οποίους τουλάχιστον τρεις ίπποι είναι μη συμμετέχοντες
επιστρέφονται.
β) Σύνθετα στοιχήματα με δύο μη συμμετέχοντες ίππους εκ των τεσσάρων επιλεγέντων
δικαιούνται απόδοση «Spécial 2 NP» εάν οι δύο ίπποι που συμμετέχουν στην ιπποδρομία
τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κι έχουν επιλεγεί στη σωστή σειρά τερματισμού.
γ) Σύνθετα στοιχήματα με έναν μη συμμετέχοντα ίππο εκ των τεσσάρων επιλεγέντων
δικαιούνται απόδοση «Spécial 1 NP» εάν οι τρεις ίπποι που συμμετέχουν στην ιπποδρομία
τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις κι έχουν επιλεγεί στη σωστή σειρά τερματισμού.
δ) Ωστόσο, οι κανόνες που περιγράφονται στις παραγράφους β) και γ) ανωτέρω δεν ισχύουν
για τα στοιχήματα σύνθετου τύπου «champ total» και «champ partiel», όπως προβλέπονται στο
Άρθρο 123, στα οποία οι ίπποι στάνταρ επιλογής είναι μη συμμετέχοντες. Στην τελευταία
περίπτωση επιστρέφονται τα χρήματα των αντίστοιχων στοιχημάτων συνδυασμού.
II. – Στο στοίχημα αυτό, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έναν εφεδρικό ίππο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12, παράγραφος ΙΙ.
Εάν ο παίκτης δεν έχει ορίσει εφεδρικό ίππο ή εάν ο ορισθείς εφεδρικός ίππος είναι μη
συμμετέχων και εάν, στην τελευταία περίπτωση, ταυτοχρόνως, το στοίχημα του παίκτη
περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους μη συμμετέχοντες ίππους, τότε ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στην παράγραφο I. ανωτέρω.
Εάν ο παίκτης έχει ορίσει έναν εφεδρικό συμμετέχοντα ίππο και εάν, αφού αυτός ο ίππος έχει
αντικαταστήσει έναν μη συμμετέχοντα, το στοίχημα του παίκτη περιλαμβάνει επιπροσθέτως έναν
ή περισσότερους μη συμμετέχοντες, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου I. ανωτέρω.
Άρθρο 122
Υπολογισμός αποδόσεων
Οι αποδόσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας.
Άρθρο 123
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματά τους είτε σε μορφή απλών συνδυασμών,
συνδυάζοντας τέσσερις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή
σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και «champ» (κάλυψης).
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Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που αφορούν
συνδυασμούς, με τέσσερα στα τέσσερα, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Ο παίκτης δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς
τεσσάρων ίππων μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης.
Εάν ο παίκτης επιλέξει Κ ίππους, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée»
(απλοποιημένος σύνθετος) και περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) απλούς συνδυασμούς.
24
β) Εάν, για κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να
στοιχηματίσει στις 24 πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται
«formule dans tous les ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) με 24 στοιχήματα περιορισμού, για
επιλογή Κ ίππων, περιλαμβάνει:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) απλούς συνδυασμούς.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de trois chevaux» (πλήρους κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τρεις ίππους που έχουν οριστεί από τον
παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de trois chevaux de base» (πλήρους κάλυψης τριών στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει 24 x (N-3)
απλούς συνδυασμούς τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα περιορισμού και (N-3)
απλούς συνδυασμούς τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα
πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de trois chevaux» (μερικής κάλυψης τριών ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν τρεις στάνταρ ίππους με μια επιλογή άλλων
επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de trois chevaux»
καλύπτει 24 P στοιχήματα τύπου «dans tous les ordres», με 24 στοιχήματα περιορισμού, και P
στοιχήματα τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει
τη σειρά άφιξης των τριών στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο ίππους που έχουν ορισθεί από τον
παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία, με δύο στα
δύο.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ
total de deux chevaux de base» (πλήρους κάλυψης δύο στάνταρ ίππων) περιλαμβάνει 12 x (N-2) x
(N-3) απλούς συνδυασμούς τύπου «dans tous les ordres», με 24 στοιχήματα περιορισμού, και (N2) x (N-3) απλούς συνδυασμούς τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης
θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων του συνδυασμού του, αλλά όχι
απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό
τεσσάρων ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές
σειρές τερματισμού.
στ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν δύο στάνταρ ίππους που έχουν επιλεχθεί
από τον παίκτη με όλους τους άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με δύο στα
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δύο.
Εάν αυτή η επιλογή αφορά Ρ ίππους, το στοίχημα «champ partiel de deux chevaux» περιλαμβάνει
12 x P x (P-1) απλούς συνδυασμούς τύπου «dans tous les ordres», με 24 στοιχήματα περιορισμού,
και P x (P-1) απλούς συνδυασμούς τύπου «formule simplifiée».
Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης των δύο
στάνταρ ίππων του συνδυασμού του, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων
που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα
περιορισμού των μη στάνταρ ίππων στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
ζ) Οι συνδυασμοί «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου) περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έναν ίππο που έχει επιλεχθεί από τον παίκτη με όλους τους
άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί στην ιπποδρομία, με τρία στα τρία.
Εάν η ιπποδρομία περιλαμβάνει Ν αριθμό επίσημα δηλωθέντων ίππων, το στοίχημα «champ
total d'un cheval de base» (πλήρους κάλυψης ενός στάνταρ ίππου) περιλαμβάνει 4 x (N-1) x (N-2)
x (N-3) απλούς συνδυασμούς τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα περιορισμού και (N1) x (N-2) x (N-3) απλούς συνδυασμούς τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο
παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά
άφιξης των άλλων ίππων, καθώς σε κάθε συνδυασμό τεσσάρων ίππων υπάρχουν έξι στοιχήματα
περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις έξι πιθανές σειρές τερματισμού.
η) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα που συνδυάζουν έναν στάνταρ ίππο με μια επιλογή άλλων
επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη, με τρία στα τρία.
Εάν η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, το «champ partiel d’un cheval» περιλαμβάνει 4 x P x (P-1) x
(P-2) απλούς συνδυασμούς τύπου «dans tous les ordres» με 24 στοιχήματα περιορισμού και P x
(P-1) x (P-2) απλούς συνδυασμούς τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο
παίκτης θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι
απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό
τεσσάρων ίππων υπάρχουν έξι στοιχήματα περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ
ίππου στις έξι πιθανές σειρές τερματισμού.
θ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στο επίσημο πρόγραμμα και στον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες
κατά τη στιγμή της καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 124
Ειδικές περιπτώσεις
Όταν λιγότεροι από τέσσερις ίπποι τερματίσουν σε μια ιπποδρομία, πραγματοποιείται επιστροφή
όλων των στοιχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διατάξεις για τον υπολογισμό των αποδόσεων
Άρθρο 125
Πίνακες Αναφοράς
Κάθε στοίχημα απλού τύπου, που αποτελεί μέρος σύνθετων τύπων οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί
με τη μορφή στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας, εντάσσεται σε έναν πίνακα, τον
επονομαζόμενο «πίνακα αναφοράς», ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε ιπποδρομία.
Ο πίνακας αναφοράς αποτελείται από μια κατανομή των αριθμών των ίππων που έχουν επιλεγεί
από τους παίκτες, την επονομαζόμενη «αναφορά», σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.
Όλοι οι πίνακες αναφοράς ξεκινούν με τον αριθμό 1.
Οι αναφορές των στοιχημάτων «Trio Ordre» και των στοιχημάτων που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 3 της παρούσας Ενότητας, για τα οποία απαιτείται η επιλογή των ίππων με τη σωστή
σειρά τερματισμού, υπολογίζονται προσθέτοντας στον πίνακα αναφοράς την αξία του
στοιχηματισθέντος ποσού κάθε απλού στοιχήματος, για κάθε αριθμό ίππου που εμφανίζεται στα
στοιχήματα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό αναφοράς κάθε ίππου.
Οι αναφορές του στοιχήματος «Trio» υπολογίζονται προσθέτοντας στον πίνακα αναφοράς την
αξία του στοιχηματισθέντος ποσού κάθε απλού στοιχήματος, το ένα τρίτο της οποίας αποδίδεται
σε καθεμία από τις τρεις πιθανές θέσεις του στοιχήματος για κάθε αριθμό ίππου που εμφανίζεται
στα στοιχήματα.
Οι αναφορές των μη συμμετεχόντων ίππων είναι 0.
Άρθρο 126
Θεωρητική πιθανότητα κάθε πιθανού τερματισμού
Οι αναφορές που εμφανίζονται στους πίνακες αντικατοπτρίζουν την αξιολόγηση των παικτών
σχετικά με την πιθανότητα κάθε ίππου να τερματίσει σε καθεμία από τις θέσεις άφιξης.
Η πιθανότητα κάθε ίππου να τερματίσει σε μια δεδομένη θέση ισούται με το ποσοστό που
προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού αναφορών του εν λόγω ίππου στην εν λόγω
θέση, δια του συνολικού αριθμού αναφορών όλων των ίππων στην ίδια θέση, μείον τις αναφορές
σε εκείνη τη θέση του ίππου/των ίππων που ήδη βρίσκονται σε υψηλότερη θέση.
1.

Τερματισμός τριών ίππων με ορισμένη σειρά τερματισμού

Η πιθανότητα για δεδομένη σειρά τερματισμού τριών ίππων ισούται έτσι με την πιθανότητα που
έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για την πρώτη θέση να τερματίσει πρώτος, επί την πιθανότητα
που έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για τη δεύτερη θέση να τερματίσει δεύτερος, επί την
πιθανότητα που έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για την τρίτη θέση να τερματίσει τρίτος.
Το άθροισμα των πιθανοτήτων κάθε πιθανού τερματισμού ισούται με 100%.
2.

Τερματισμός τεσσάρων ίππων με ορισμένη σειρά τερματισμού

Η πιθανότητα για δεδομένη σειρά τερματισμού τεσσάρων ίππων ισούται έτσι με την πιθανότητα
που έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για την πρώτη θέση να τερματίσει πρώτος, επί την
πιθανότητα που έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για τη δεύτερη θέση να τερματίσει δεύτερος,
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επί την πιθανότητα που έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για την τρίτη θέση να τερματίσει
τρίτος, επί την πιθανότητα που έχει ο ίππος ο οποίος έχει επιλεγεί για την τέταρτη θέση να
τερματίσει τέταρτος.
Το άθροισμα των πιθανοτήτων κάθε πιθανού τερματισμού ισούται με 100%.
Άρθρο 127
Πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού
1.

Στοίχημα «Trio»

Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των έξι στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους
του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις τρεις πρώτες θέσεις του τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των έξι στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις τρεις
πρώτες θέσεις του τερματισμού.
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio 1 NP» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις του τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις του τερματισμού.
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio 2 NP» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου
συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση.
- ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τον ίππο που έχει επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση.
2.

Στοίχημα «Trio Ordre»

Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio Ordre» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με την πιθανότητα, όπως προκύπτει από το Άρθρο 126
1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους ίππους του νικηφόρου συνδυασμού,
επιλεγμένους στη σωστή σειρά τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
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πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), του στοιχήματος/των στοιχημάτων
περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τέσσερις ίππους του νικηφόρου συνδυασμού στη σωστή
σειρά τερματισμού.
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio Ordre 1 NP» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio Ordre 2 NP» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου
συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση.
- ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τον ίππο που έχει επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση.
3.

Στοίχημα Κεφαλαίου 3

Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με την πιθανότητα, όπως προκύπτει από το Άρθρο 126
2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τέσσερις ίππους του νικηφόρου
συνδυασμού, επιλεγμένους στη σωστή σειρά τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), του στοιχήματος/των στοιχημάτων
περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τέσσερις ίππους του νικηφόρου συνδυασμού στη σωστή
σειρά τερματισμού.
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Spécial 1 NP» ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με την πιθανότητα, όπως προκύπτει από το Άρθρο 126
1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους του νικηφόρου
συνδυασμού, επιλεγμένους στη σωστή σειρά τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), του στοιχήματος/των στοιχημάτων
περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους του νικηφόρου συνδυασμού στη σωστή
σειρά τερματισμού.
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Spécial 2 NP» ισούται:
-

σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
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από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Άρθρο 128
Καθορισμός του συντελεστή δυσκολίας για κάθε νικηφόρο συνδυασμό
Κατά συνθήκη, ο συντελεστής δυσκολίας που σχετίζεται με κάθε νικηφόρο συνδυασμό, ο οποίος
δικαιούται απόδοση «Trio», «Trio Ordre» ή «Principal» των στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας,
χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Ο συντελεστής αυτός ισούται με το 1.
Οι συντελεστές δυσκολίας για κάθε έναν από τους λοιπούς νικηφόρους συνδυασμούς
εκφράζουν, έτσι, τη σχετική δυσκολία εύρεσης καθενός από τους άλλους νικηφόρους
συνδυασμούς, σε σύγκριση με την πιθανότητα εύρεσης του νικηφόρου συνδυασμού αναφοράς.
Αυτοί οι συντελεστές δυσκολίας αποτελούν το λόγο της πιθανότητας εύρεσης του νικηφόρου
συνδυασμού αναφοράς προς καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς.
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη:
- νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς είναι αυτός με τη μεγαλύτερη θεωρητική πιθανότητα, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 126, μεταξύ των νικηφόρων στην ίδια κατηγορία απόδοσης. Εάν οι
πιθανότητες δύο ή περισσότερων συνδυασμών είναι ίσες, νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς
είναι αυτός με τον μικρότερο αριθμό ίππων.
- προκειμένου να διατηρηθεί ο συντελεστής δυσκολίας στο 1 για αυτόν τον νικηφόρο
συνδυασμό αναφοράς, ο συντελεστής δυσκολίας κάθε νικηφόρου συνδυασμού που προκύπτει
από τα 1, 2 ή 3 κατωτέρω διαιρείται πρώτα δια του αριθμού των διαφορετικών νικηφόρων
συνδυασμών, ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκόμενων ίππων, που δικαιούνται την κατηγορία
απόδοσης του σχετικού νικηφόρου συνδυασμού, κι έπειτα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των
διαφορετικών νικηφόρων συνδυασμών, ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκόμενων ίππων, που
δικαιούνται την κατηγορία απόδοσης του νικηφόρου συνδυασμού αναφοράς.
Ένα στοίχημα θεωρείται ότι είναι προς διευθέτηση όταν καταχωρηθεί σε μια ιπποδρομία και δεν
επιστραφεί σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που το διέπουν.
1. Όταν τα στοιχήματα «Trio», «Trio Ordre», καθώς και το στοίχημα που περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 3, είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, ή όταν ένα στοίχημα «Trio» είναι προς
διευθέτηση μαζί με ένα στοίχημα «Trio Ordre» ή με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε μία
ιπποδρομία, νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς είναι ο νικηφόρος συνδυασμός στην κατηγορία
απόδοσης «Trio». Ο συντελεστής δυσκολίας του ισούται με το 1.
Ο συντελεστής δυσκολίας καθενός από τους άλλους νικηφόρους συνδυασμούς σε κάθε
κατηγορία απόδοσης, για το σύνολο των στοιχημάτων που περιγράφονται στην παρούσα
Ενότητα, ισούται έτσι με τη διαίρεση της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 127
για τον νικηφόρο συνδυασμό αναφοράς «Trio» δια της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με
το Άρθρο 127 για το σχετικό νικηφόρο συνδυασμό.
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2. Όταν το στοίχημα «Trio Ordre» είναι προς διευθέτηση μαζί με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3
σε μία ιπποδρομία, νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς είναι ο νικηφόρος συνδυασμός στην
κατηγορία απόδοσης «Trio Ordre». Ο συντελεστής δυσκολίας του ισούται με το 1.
Ο συντελεστής δυσκολίας καθενός από τους άλλους νικηφόρους συνδυασμούς σε κάθε
κατηγορία απόδοσης των στοιχημάτων «Trio Ordre», καθώς και των στοιχημάτων του Κεφαλαίου
3, ισούται έτσι με τη διαίρεση της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 127 για τον
νικηφόρο συνδυασμό αναφοράς «Trio Ordre» δια της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με
το Άρθρο 127 για το σχετικό νικηφόρο συνδυασμό.
3. Όταν μόνο ένα από τα στοιχήματα που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα είναι προς
διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, ο νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς προκύπτει ως ακολούθως:
α) Όσον αφορά το στοίχημα «Trio», νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς είναι αυτός της
κατηγορίας απόδοσης «Trio». Ο συντελεστής δυσκολίας του ισούται με το 1.
Ο συντελεστής δυσκολίας καθενός από τους άλλους νικηφόρους συνδυασμούς όλων των
στοιχημάτων «Trio» ισούται έτσι με τη διαίρεση της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με το
Άρθρο 127 για την κατηγορία απόδοσης «Trio» δια της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με
το Άρθρο 127 για τη σχετική κατηγορία απόδοσης.
β) Όσον αφορά το στοίχημα «Trio Ordre», νικηφόρος συνδυασμός αναφοράς είναι αυτός της
κατηγορίας απόδοσης «Trio Ordre». Ο συντελεστής δυσκολίας του ισούται με το 1.
Ο συντελεστής δυσκολίας καθεμίας από τις κατηγορίες απόδοσης στοιχημάτων «Trio Ordre»,
καθώς και της κατηγορίας απόδοσης του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3, ισούται έτσι με τη
διαίρεση της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 127 για την κατηγορία
απόδοσης «Trio Ordre» δια της πιθανότητας που προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 127 για τη
σχετική κατηγορία απόδοσης.
γ) Όσον αφορά το στοίχημα που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, νικηφόρος συνδυασμός
αναφοράς είναι αυτός της κατηγορίας απόδοσης «Principal». Ο συντελεστής δυσκολίας του
ισούται με το 1.
Ο συντελεστής δυσκολίας καθενός από τους άλλους νικηφόρους συνδυασμούς όλων των
στοιχημάτων του Κεφαλαίου 3 ισούται έτσι με τη διαίρεση της πιθανότητας που προκύπτει
σύμφωνα με το Άρθρο 127 για τον νικηφόρο συνδυασμό «Principal» δια της πιθανότητας που
προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 127 για το σχετικό νικηφόρο συνδυασμό.
Άρθρο 129
Μέγιστες αναλογίες
α) Σε όλες τις περιπτώσεις τερματισμού, συμπεριλαμβανομένων των όσων αναφέρονται στο
Άρθρο 132 για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται κατηγορία απόδοσης «Principal» του
στοιχήματος που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, ο συντελεστής δυσκολίας που προκύπτει
σύμφωνα με το Άρθρο 128 1) ή το Άρθρο 128 2) δεν πρέπει να υπερβαίνει εκατό φορές τον
μικρότερο συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre» που περιλαμβάνουν
τρεις ίδιους ίππους. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται με την εφαρμογή των κανόνων για
τον καθορισμό των συντελεστών δυσκολίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 128, ο συντελεστής
δυσκολίας κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται κατηγορία απόδοσης «Principal» του
στοιχήματος που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 ισούται έτσι με τον μικρότερο συντελεστή
δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre» που περιλαμβάνουν τρεις ίδιους ίππους,
επί 100.
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β) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού και σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη,
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται κατηγορία απόδοσης «Trio 1 NP», ο συντελεστής
δυσκολίας που προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 128 1) ή το Άρθρο 128 3) α) δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον μικρότερο συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio» που
περιλαμβάνουν τους ίδιους ίππους. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται με την εφαρμογή
των κανόνων για τον καθορισμό των συντελεστών δυσκολίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 128, ο
συντελεστής δυσκολίας κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio 1 NP» ισούται με τον μικρότερο
συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio» που περιλαμβάνουν τους ίδιους
ίππους.
γ) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού και σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη,
για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται κατηγορία απόδοσης «Trio 2 NP», ο συντελεστής
δυσκολίας που προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 128 1) ή το Άρθρο 128 3) α) δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον μικρότερο συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio 1 NP» που
περιλαμβάνουν τον ίδιο ίππο. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται με την εφαρμογή των
κανόνων για τον καθορισμό των συντελεστών δυσκολίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 128, ο
συντελεστής δυσκολίας κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio 2 NP»
ισούται με τον μικρότερο συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio» που
περιλαμβάνουν τον ίδιο ίππο.
Ομοίως, στις ειδικές περιπτώσεις του Άρθρου 132, όπου εφαρμόζονται, για κάθε νικηφόρο
συνδυασμό που δικαιούται κατηγορία απόδοσης «Trio 2 NP», ο συντελεστής δυσκολίας που
προκύπτει σύμφωνα με το Άρθρο 128 1) ή το Άρθρο 128 3) α) δεν πρέπει να υπερβαίνει το
μικρότερο συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio» που περιλαμβάνουν τον
ίδιο ίππο. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται με την εφαρμογή των κανόνων για τον
καθορισμό των συντελεστών δυσκολίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 128, ο συντελεστής
δυσκολίας κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio 2 NP» ισούται με τον μικρότερο συντελεστή
δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio» που περιλαμβάνουν τον ίδιο ίππο.
δ) Στις ειδικές περιπτώσεις του Άρθρου 132, για κάθε νικηφόρο συνδυασμό που δικαιούται
κατηγορία απόδοσης «Trio Ordre 2 NP», ο συντελεστής δυσκολίας που προκύπτει σύμφωνα με το
Άρθρο 128 1) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών
«Trio 2 ΝΡ» που περιλαμβάνουν τον ίδιο ίππο. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούται με την
εφαρμογή των κανόνων για τον καθορισμό των συντελεστών δυσκολίας, όπως ορίζονται στο
Άρθρο 128, ο συντελεστής δυσκολίας κάθε νικηφόρου συνδυασμού «Trio Ordre 2 NP» ισούται με
τον συντελεστή δυσκολίας των νικηφόρων συνδυασμών «Trio 2 NP» που περιλαμβάνουν τον ίδιο
ίππο.
Άρθρο 130
Υπολογισμός αποδόσεων
Για καθένα από τα στοιχήματα που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα και είναι προς
διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, το ποσό των επιστροφών και οι αντίστοιχες παρακρατήσεις επί
των στοιχηματισθέντων ποσών σε κάθε στοίχημα αφαιρούνται από τα στοιχηματισθέντα ποσά,
ώστε να προκύψει η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για κάθε στοίχημα.
Οι δεξαμενές αυτές προστίθενται και δημιουργούν την ενιαία δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών.
Στις κατωτέρω διατάξεις κι εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά:
- όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά» αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως
το κέρδος μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
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- το ποσοστό των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και των κοινών
ακαθάριστων αποδόσεων των κατηγοριών «Spécial 1 NP» και «Spécial 2 NP» του στοιχήματος
που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 είναι αυτό που ισχύει στο στοίχημα «Trio Ordre» όταν είναι
προς διευθέτηση.
- το ποσοστό των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών και της κοινής
ακαθάριστης απόδοσης/των κοινών ακαθάριστων αποδόσεων των κατηγοριών απόδοσης «Trio
Ordre 2 NP» είναι αυτό που ισχύει στο στοίχημα «Trio» όταν είναι προς διευθέτηση.
Ο υπολογισμός των αποδόσεων γίνεται ως εξής:
I. - Όταν τα στοιχήματα «Trio», «Trio Ordre», καθώς και το στοίχημα που περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 3, είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, ή όταν ένα στοίχημα «Trio» είναι προς
διευθέτηση μαζί με ένα στοίχημα «Trio Ordre» ή με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε μία
ιπποδρομία.
Τα συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας
απόδοσης κάθε στοιχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζονται με τους συντελεστές
δυσκολίας, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 128 1), με την επιφύλαξη του Άρθρου 129, για
καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Τα διανεμόμενα κέρδη της ενιαίας δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα
συνολικά στοιχήματα που κέρδισαν, σταθμισμένα για καθέναν από τους συνδυασμούς, σύμφωνα
με τα ανωτέρω, αποτελούν την απόδοση αναφοράς.
α) Στοίχημα «Trio»
i.

Απόδοση «Trio»

Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio» του συνδυασμού
που προβλέπεται στο Άρθρο 128 1) και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς ισούται με την απόδοση
αναφοράς. Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή
ακαθάριστη απόδοση «Trio» ισούται με την τεχνική απόδοση.
Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio» καθενός
από τους διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που
περιλαμβάνουν, πέραν του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους
τέσσερα έως έξι του Άρθρου 128, ισούται με την απόδοση αναφοράς «Trio», πολλαπλασιαζόμενη
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 128
1) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
ii. Απόδοση «Trio 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 1 NP». Εάν υπάρχουν
νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio 1
NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 1 NP».
iii. Απόδοση «Trio 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
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συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 2 NP». Εάν υπάρχουν
νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio 2
NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 2 NP».
β)

Στοίχημα «Trio Ordre»

i.

Απόδοση «Trio Ordre»

Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1) για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την
κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» κάθε νικηφόρου συνδυασμού
ισούται με την τεχνική απόδοση.
ii. Απόδοση «Trio Ordre 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί
το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1) για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 1 NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν
την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 1 NP» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio Ordre 1 NP».
iii. Απόδοση «Trio Ordre 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί
το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1) για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 2 NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν
την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 2 NP» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 2 Ordre NP».
γ) Στοίχημα Κεφαλαίου 3
i.

Απόδοση «Principal»

Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Principal» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση
«Principal». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή
ακαθάριστη απόδοση «Principal» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
ii. Απόδοση «Spécial 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Spécial 1 NP» ισούται με την απόδοση αναφοράς,
πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου
128 1) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 1 NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 1 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Spécial 1
NP».
iii. Απόδοση «Spécial 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Spécial 2 NP» ισούται με την απόδοση αναφοράς,
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πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου
128 1) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 2 NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 2 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Spécial 2
NP».
II. – Όταν το στοίχημα «Trio Ordre» διοργανώνεται με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε μία
ιπποδρομία.
Τα συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας
απόδοσης κάθε στοιχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζονται με τους συντελεστές
δυσκολίας, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 128 2), με την επιφύλαξη του Άρθρου 129, για
καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Τα διανεμόμενα κέρδη της ενιαίας δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα
συνολικά στοιχήματα που κέρδισαν, όπως σταθμίζονται για καθέναν από τους συνδυασμούς,
αποτελούν την απόδοση αναφοράς.
α) Στοίχημα «Trio Ordre»
i.

Απόδοση «Trio Ordre»

Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» του
συνδυασμού που προβλέπεται στο Άρθρο 128 2) και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς ισούται με
την απόδοση αναφοράς. Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης,
η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» του νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική
απόδοση.
Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre»
καθενός από τους διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που
περιλαμβάνουν, πέραν του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους
τέσσερα έως έξι του Άρθρου 128, ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 128 2) για
καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
ii. Απόδοση «Trio Ordre 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί
το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2) για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 1 NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν
την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 1 NP» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 1 Ordre NP».
iii. Απόδοση «Trio Ordre 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί
το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2) για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 2 NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν
την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 2 NP» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 2 Ordre NP».
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β)
i.

Στοίχημα Κεφαλαίου 3
Απόδοση «Principal»

Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Principal» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση
«Principal». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή
ακαθάριστη απόδοση «Principal» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
ii. Απόδοση «Spécial 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Spécial 1 NP» ισούται με την απόδοση αναφοράς,
πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου
128 2) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 1 NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 1 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Spécial 1
NP».
iii. Απόδοση «Spécial 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Spécial 2 NP» ισούται με την απόδοση αναφοράς,
πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου
128 2) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 2 NP».
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 2 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Spécial 2
NP».
III. – Όταν μόνο το στοίχημα «Trio» είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, τα συνολικά
ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας απόδοσης «Trio»
κάθε στοιχήματος σταθμίζονται με τους συντελεστές δυσκολίας, όπως προκύπτουν από το Άρθρο
128 3) α), με την επιφύλαξη του Άρθρου 129, για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Τα διανεμόμενα κέρδη της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα συνολικά
στοιχήματα που κέρδισαν, όπως σταθμίζονται για καθέναν από τους συνδυασμούς, αποτελούν
την απόδοση αναφοράς.
α) Απόδοση «Trio»
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio» του συνδυασμού
που προβλέπεται στο Άρθρο 128 3) α) και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς ισούται με την
απόδοση αναφοράς. Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η
κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική
απόδοση.
Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio» καθενός
από τους διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που
περιλαμβάνουν, πέραν του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις παραγράφου ς
τέσσερα έως έξι του Άρθρου 128, ισούται με την απόδοση αναφοράς «Trio», πολλαπλασιαζόμενη
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 128
1) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
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β)

Απόδοση «Trio 1 NP»

Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) α), ή του Άρθρου
129 όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 1 NP». Εάν
υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio 1 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 1 NP».
γ) Απόδοση «Trio 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) α), ή του Άρθρου
129 όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 2 NP». Εάν
υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio 2 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 2 NP».
IV. – Όταν μόνο το στοίχημα «Trio Ordre» είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, τα
συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας
απόδοσης του στοιχήματος «Trio Ordre» σταθμίζονται με τους συντελεστές δυσκολίας, όπως
προκύπτουν από το Άρθρο 128 3) β), για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Τα διανεμόμενα κέρδη της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα συνολικά
στοιχήματα που κέρδισαν, όπως σταθμίζονται για καθέναν από τους συνδυασμούς, αποτελούν
την απόδοση αναφοράς.
α) Απόδοση «Trio Ordre»
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η ακαθάριστη απόδοση αναφοράς «Trio Ordre» του
συνδυασμού που προβλέπεται στο Άρθρο 128 3) β) και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς ισούται
με την απόδοση αναφοράς. Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με
την τεχνική απόδοση.
Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre»
καθενός από τους διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που
περιλαμβάνουν, πέραν του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους
τέσσερα έως έξι του Άρθρου 128, ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 128 3) β)
για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre». Εάν υπάρχουν νικηφόρα
στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» κάθε
νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
β) Απόδοση «Trio Ordre 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί
το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) β) για καθέναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 1 NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 1 NP» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 1 Ordre NP».
γ) Απόδοση «Trio Ordre 2 NP»

163
Ιούνιος 2019

Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς
σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί
το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) β) για καθέναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 2 NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre 2 NP» κάθε νικηφόρου
συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση «Trio 2 Ordre NP».
V. – Όταν μόνο το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, τα
συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας
απόδοσης του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3 σταθμίζονται με τους συντελεστές δυσκολίας, όπως
προκύπτουν από το Άρθρο 128 3) γ), για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Τα διανεμόμενα κέρδη της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, αναλογικά προς τα συνολικά
στοιχήματα που κέρδισαν, όπως σταθμίζονται για καθέναν από τους συνδυασμούς, αποτελούν
την απόδοση αναφοράς.
α) Απόδοση «Principal»
Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Principal» του
συνδυασμού που προβλέπεται στο Άρθρο 128 3) γ) και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ισούται
με την απόδοση αναφοράς. Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Principal» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με
την τεχνική απόδοση.
Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Principal»
καθενός από τους διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που
περιλαμβάνουν, πέραν του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις παραγράφους
τέσσερα έως έξι του Άρθρου 128, ισούται με την απόδοση αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενη επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 128 3) γ)
για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Principal». Εάν
υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Principal» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική απόδοση.
β) Απόδοση «Spécial 1 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Spécial 1 NP» ισούται με την απόδοση αναφοράς,
πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου
128 3) γ) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 1
NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή
ακαθάριστη απόδοση «Spécial 1 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική
απόδοση «Spécial 1 NP».
γ) Απόδοση «Spécial 2 NP»
Η τεχνική ακαθάριστη απόδοση «Spécial 2 NP» ισούται με την απόδοση αναφοράς,
πολλαπλασιαζόμενη επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου
128 3) γ) για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 2
NP». Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή
ακαθάριστη απόδοση «Spécial 2 NP» κάθε νικηφόρου συνδυασμού ισούται με την τεχνική
απόδοση «Spécial 2 NP».
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Άρθρο 131
Ελάχιστες αποδόσεις
Εάν, μετά την εφαρμογή του Άρθρου 130, κάποια από τις καθαρές αποδόσεις στη Γαλλία είναι
μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες.
Στις κατωτέρω διατάξεις κι εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά:
- όταν ο όρος «στοιχηματισθέντα ποσά» αφορά τους νικηφόρους συνδυασμούς θα νοείται ως
το κέρδος μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών.
- το ποσοστό των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, των κοινών
ακαθάριστων αποδόσεων και του συντελεστή αποθέματος των κατηγοριών απόδοσης «Spécial 1
NP» και «Spécial 2 NP» του στοιχήματος που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 είναι αυτό που ισχύει
στο στοίχημα «Trio Ordre» όταν είναι προς διευθέτηση.
- το ποσοστό των παρακρατήσεων επί των στοιχηματισθέντων ποσών, των κοινών
ακαθάριστων αποδόσεων και του συντελεστή αποθέματος της κατηγορίας απόδοσης «Trio Ordre
2 NP» είναι αυτό που ισχύει στο στοίχημα «Trio» όταν είναι προς διευθέτηση.
Η καθαρή αξία του συντελεστή αποθέματος του Άρθρου 20 ισούται με 0,8. Όπως ορίζεται
περαιτέρω στο παρόν Άρθρο, ο συντελεστής αποθέματος νοείται ως η ακαθάριστη αξία αυτού
του συντελεστή που εφαρμόζεται στα νικηφόρα στοιχήματα, σε κάθε κατηγορία απόδοσης
καθενός από τα στοιχήματα που διοργανώνονται σε μία ιπποδρομία, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
ανάλογα με την περίπτωση.
Το άθροισμα των πηλίκων των συντελεστών αποθέματος επί των συνολικών στοιχηματισθέντων
ποσών στους νικηφόρους συνδυασμούς όλων των στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας, προς
διευθέτηση στην ιπποδρομία, αφαιρείται από την ενιαία δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών για να
προκύψει το πλεόνασμα διανεμόμενων κερδών.
Ο υπολογισμός των αποδόσεων γίνεται ως εξής:
I. Όταν τα στοιχήματα «Trio», «Trio Ordre», καθώς και το στοίχημα που περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 3, είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, ή όταν ένα στοίχημα «Trio» είναι προς
διευθέτηση μαζί με ένα στοίχημα «Trio Ordre» ή με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε μία
ιπποδρομία, τα συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε
κατηγορίας απόδοσης κάθε στοιχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζονται με τους
συντελεστές δυσκολίας, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 128 1)
και, όπου ισχύει, των διατάξεων του Άρθρου 129, για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Η διανομή του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αναλογικά προς τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό, αποτελεί την
επιπρόσθετη απόδοση «Trio».
α) Στοίχημα «Trio»
i.

Απόδοση «Trio»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio» του συνδυασμού του Άρθρου 128 1), η οποία λειτουργεί ως σημείο αναφοράς,
ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio» και του συντελεστή αποθέματος της
έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.

165
Ιούνιος 2019

Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio» καθενός από τους
διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν, πέραν
του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, όπως προβλέπεται στις παραγράφους τέσσερα έως έξι
του Άρθρου 128, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης
επί τον συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128.1, για καθέναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
ii. Απόδοση «Trio 1 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 1 NP», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
iii. Απόδοση «Trio 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 2 NP», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
β)

Στοίχημα «Trio Ordre»

i.

Απόδοση «Trio Ordre»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
ii. Απόδοση «Trio Ordre 1 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), για καθέναν από
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τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 1 NP», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
iii. Απόδοση «Trio Ordre 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 2 NP», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
γ) Στοίχημα Κεφαλαίου 3
i.

Απόδοση «Principal»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Principal» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), ή του Άρθρου 129
όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση
«Principal», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
ii. Απόδοση «Spécial 1 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς που δικαιούνται απόδοση «Spécial 1 NP», και του συντελεστή
αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
iii. Απόδοση «Spécial 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 1), για καθέναν από
τους νικηφόρους συνδυασμούς «Spécial 2 NP», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα των
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στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται
στο Άρθρο 22, όλα τα σχετικά στοιχήματα επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
II. – Όταν ένα στοίχημα «Trio» είναι προς διευθέτηση μαζί με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε
μία ιπποδρομία, τα συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε
κατηγορίας απόδοσης κάθε στοιχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σταθμίζονται με τους
συντελεστές δυσκολίας, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 128 2), και, όπου ισχύει, από τις
διατάξεις του Άρθρου 129, για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Η διανομή του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αναλογικά προς το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων, σταθμισμένων για καθέναν από τους
νικηφόρους συνδυασμούς, αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Trio Ordre».
α) Στοίχημα «Trio Ordre»
i.

Απόδοση «Trio Ordre»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre» του συνδυασμού του Άρθρου 128 2), η οποία λειτουργεί ως σημείο
αναφοράς, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre» και του συντελεστή
αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» καθενός από τους
διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν, πέραν
του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, όπως προβλέπεται στις παραγράφους τέσσερα έως έξι
του Άρθρου 128, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre»,
πολλαπλασιαζόμενης επί τον συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του
Άρθρου 128 2), για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
ii. Απόδοση «Trio Ordre 1 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2), για καθέναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 1 NP», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
iii. Απόδοση «Trio Ordre 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2), για καθέναν
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από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 2 NP», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
β)
i.

Στοίχημα Κεφαλαίου 3
Απόδοση «Principal»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Principal» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2), ή του
Άρθρου 129 όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς που
δικαιούνται απόδοση «Principal», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του
παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
ii. Απόδοση «Spécial 1 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2), για καθέναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Spécial 1 NP», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
iii. Απόδοση «Spécial 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 2), για καθέναν
από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Spécial 2 NP», και του συντελεστή αποθ έματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα των
στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται
στο Άρθρο 22, όλα τα σχετικά στοιχήματα επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
III. – Όταν μόνο το στοίχημα «Trio» είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, τα συνολικά
ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας απόδοσης «Trio»
κάθε στοιχήματος σταθμίζονται με τους συντελεστές δυσκολίας, όπως προκύπτουν από το Άρθρο
128 3) α) και, όπου ισχύει, από τις διατάξεις του Άρθρου 129, για καθέναν από αυτούς τους
συνδυασμούς.
Η διανομή του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο,
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αναλογικά προς το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων, σταθμισμένων για καθέναν από τους
νικηφόρους συνδυασμούς, αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Trio».
α) Απόδοση «Trio»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio» του συνδυασμού του Άρθρου 128 3) α), η οποία λειτουργεί ως σημείο
αναφοράς, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio» και του συντελεστή
αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio» καθενός από τους
διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν, πέραν
του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, όπως προβλέπεται στις παραγράφους τέσσερα έως έξι
του Άρθρου 128, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης
επί τον συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) α), για
καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio», και του συντελεστή αποθέματος της έκτης
παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
β)

Απόδοση «Trio 1 NP»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) α), ή του Άρθρου
129 όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 1 NP», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
γ) Απόδοση «Trio 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio», πολλαπλασιαζόμενης επί το
συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) α), ή του Άρθρου
129 όπου εφαρμόζεται, για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio 2 NP», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα των
στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται
στο Άρθρο 22, όλα τα σχετικά στοιχήματα επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
IV. Όταν μόνο το στοίχημα «Trio Ordre» είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, τα συνολικά
ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας απόδοσης του
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στοιχήματος «Trio Ordre» σταθμίζονται με τους συντελεστές δυσκολίας, όπως προκύπτουν από
το Άρθρο 128 3) β), για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Η διανομή του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αναλογικά προς το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων, σταθμισμένων για καθέναν από τους
νικηφόρους συνδυασμούς, αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Trio Ordre».
α) Απόδοση «Trio Ordre»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre» του συνδυασμού του Άρθρου 128 3) β), η οποία λειτουργεί ως σημείο
αναφοράς, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre» και του συντελεστή
αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Trio Ordre» καθενός από τους
διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν, πέραν
του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, όπως προβλέπεται στις παραγράφους τέσσερα έως έξι
του Άρθρου 128, ισούται έτσι με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre»,
πολλαπλασιαζόμενης επί τον συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του
Άρθρου 128 3) β), για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
β)

Απόδοση «Trio Ordre 1 NP»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) β), για
καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 1 NP», και του συντελεστή αποθέματος
της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
γ) Απόδοση «Trio Ordre 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Trio Ordre 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Trio Ordre», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) β), για
καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio Ordre 2 NP», και του συντελεστή αποθέματος
της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα των
στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται
στο Άρθρο 22, όλα τα σχετικά στοιχήματα επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
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συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
V. – Όταν μόνο το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, τα
συνολικά ποσά που έχουν στοιχηματιστεί σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό κάθε κατηγορίας
απόδοσης του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3 σταθμίζονται με τους συντελεστές δυσκολίας, όπως
προκύπτουν από το Άρθρο 128 3) γ), για καθέναν από αυτούς τους συνδυασμούς.
Η διανομή του πλεονάσματος διανεμόμενων κερδών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αναλογικά προς το σύνολο των νικηφόρων στοιχημάτων, σταθμισμένων για καθέναν από τους
νικηφόρους συνδυασμούς, αποτελεί την επιπρόσθετη απόδοση «Principal».
α) Απόδοση «Principal»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Principal» του συνδυασμού του Άρθρου 128 3) γ), η οποία λειτουργεί ως σημείο
αναφοράς, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Principal» και του συντελεστή
αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν η καθαρή απόδοση που προκύπτει είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 20.
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε
αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη απόδοση «Principal» καθενός από τους
διαφορετικούς νικηφόρους συνδυασμούς, ανάλογα με τους ίππους που περιλαμβάνουν, πέραν
του ότι λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, όπως προβλέπεται στις παραγράφους τέσσερα έως έξι
του Άρθρου 128, ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Principal»,
πολλαπλασιαζόμενης επί τον συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του
Άρθρου 128 3) γ), για καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Principal», και του
συντελεστή αποθέματος της έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
β)

Απόδοση «Spécial 1 NP»

Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 1 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Principal», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) γ), για
καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Spécial 1 NP», και του συντελεστή αποθέματος της
έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
γ) Απόδοση «Spécial 2 NP»
Εάν υπάρχουν νικηφόρα στοιχήματα σε αυτήν την κατηγορία απόδοσης, η κοινή ακαθάριστη
απόδοση «Spécial 2 NP» καθενός από τους νικηφόρους συνδυασμούς σε αυτήν την κατηγορία
απόδοσης ισούται με το σύνολο της επιπρόσθετης απόδοσης «Principal», πολλαπλασιαζόμενης
επί το συντελεστή δυσκολίας που προκύπτει από την εφαρμογή του Άρθρου 128 3) γ), για
καθέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Spécial 2 NP», και του συντελεστή αποθέματος της
έκτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου.
Εάν μία από τις καθαρές αποδόσεις που προκύπτουν είναι μικρότερη από 1,10 ευρώ, ισχύουν οι
διατάξεις του Άρθρου 20.
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Εάν, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το διαθέσιμο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα των
στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται
στο Άρθρο 22, όλα τα σχετικά στοιχήματα επιστρέφονται, εκτός εάν προβλέπεται
συμπληρωματική χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 22.
Άρθρο 132
Ειδικές περιπτώσεις
I. Όταν τα στοιχήματα «Trio», «Trio Ordre», καθώς και το στοίχημα που περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 3, είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, ή όταν ένα στοίχημα «Trio» είναι προς
διευθέτηση μαζί με ένα στοίχημα «Trio Ordre» ή με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε μία
ιπποδρομία:
α) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σωρευτικά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους
συνδυασμούς «Trio», «Trio Ordre» ή στην απόδοση «Principal» του στοιχήματος του Κεφαλαίου
3, οι νικηφόροι συνδυασμοί είναι:
1) για την απόδοση «Trio»: οι συνδυασμοί ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις με
οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε
μη
συμμετέχοντος
ίππου/συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μη
συμμετεχόντων ίππων. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 109 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio», όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις της ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio», συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται
ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 Ι., ενώ οι διατάξεις της υποπαραγράφου ii)
της παραγράφου α) δεν εφαρμόζονται.
2) για την απόδοση «Trio Ordre»: οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί
για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος και, σε
περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες
θέσεις του τερματισμού, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με έναν μη συμμετέχοντα ίππο. Σε
αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 115 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio Ordre», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί
για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος.
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- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους
του επίσημου προγράμματος.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων των όσων
ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 Ι., ενώ οι διατάξεις της
υποπαραγράφου ii) της παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
3) για την απόδοση «Principal» του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3: οι συνδυασμοί που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος
και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί ίππων που τερμάτισαν στις τρεις
πρώτες θέσεις του τερματισμού, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με έναν μη συμμετέχοντα
ίππο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 121 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί
για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με
οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3,
συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130,
ενώ οι διατάξεις της υποπαραγράφου ii) της παραγράφου γ) δεν εφαρμόζονται.
β) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους
συνδυασμούς ανωτέρω, οι νικηφόροι συνδυασμοί είναι:
1) για την απόδοση «Trio»: οι συνδυασμοί του ίππου που τερμάτισε πρώτος με οποιουσδήποτε
δύο ίππους του επίσημου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μη
συμμετέχοντος ίππου. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 109 I. β) και
γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio», όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου
συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της ιπποδρομίας.
-

ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
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νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της
ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio», συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται
ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 Ι., ενώ οι διατάξεις των υποπαραγράφων ii)
και iii) της παραγράφου α) δεν εφαρμόζονται.
2) για την απόδοση «Trio Ordre»: οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους του επίσημου
προγράμματος, και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί του ίππου που
τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος, που
επιλέχθηκαν από τον παίκτη σε επόμενη θέση από την πρώτη, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο,
καθώς και οι συνδυασμοί του ίππου που τερμάτισε πρώτος με δύο μη συμμετέχοντες. Σε αυτήν
την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 115 I. β) και γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio Ordre», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους του επίσημου
προγράμματος.
- ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
πληρωτέους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του πληρωτέου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της
ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων των όσων
ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 Ι., ενώ οι διατάξεις των
υποπαραγράφων ii) και iii) της παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
3) για την απόδοση «Principal» του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3: οι συνδυασμοί που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους
του επίσημου προγράμματος, και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί δύο
ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με
οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος, που επιλέχθηκαν από τον παίκτη
σε επόμενη θέση από τις δύο ανωτέρω, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο, καθώς και οι
συνδυασμοί δύο ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή
σειρά, με δύο μη συμμετέχοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου
121 I. β) και γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
-

σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
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νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3,
συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130
Ι., ενώ οι διατάξεις των υποπαραγράφων ii) και iii) της παραγράφου γ) δεν εφαρμόζονται.
γ) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους συνδυασμούς
ανωτέρω, όλα τα στοιχήματα «Trio», «Trio Ordre», καθώς και το στοίχημα του Κεφαλαίου 3,
επιστρέφονται.
II. – Όταν το στοίχημα «Trio Ordre» είναι προς διευθέτηση με το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 σε
μία ιπποδρομία:
α) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους
συνδυασμούς «Trio Ordre», και σωρευτικά στον νικηφόρο συνδυασμό «Principal» του
στοιχήματος του Κεφαλαίου 3, οι νικηφόροι συνδυασμοί είναι:
1) για την απόδοση «Trio Ordre»: οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί
για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος και, σε
περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες
θέσεις του τερματισμού, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με έναν μη συμμετέχοντα ίππο. Σε
αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 115 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio Ordre», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί
για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
πληρωτέους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους
του επίσημου προγράμματος.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων των όσων
ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 ΙΙ., ενώ οι διατάξεις της
υποπαραγράφου ii) της παραγράφου α) δεν εφαρμόζονται.
2) για την απόδοση «Principal» του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3: οι συνδυασμοί που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος
και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί ίππων που τερμάτισαν στις τρεις
πρώτες θέσεις του τερματισμού, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με έναν μη συμμετέχοντα
ίππο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 121 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal», όπως
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προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί
για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με
οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και
είχε επιλεγεί για την τρίτη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3,
συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθ ρο 130
ΙΙ., ενώ οι διατάξεις της υποπαραγράφου ii) της παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
α) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους
συνδυασμούς ανωτέρω, οι νικηφόροι συνδυασμοί είναι:
1) για την απόδοση «Trio Ordre»: οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους του επίσημου
προγράμματος, και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί του ίππου που
τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος, που
επιλέχθηκαν από τον παίκτη σε επόμενη θέση από την πρώτη, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο,
καθώς και οι συνδυασμοί του ίππου που τερμάτισε πρώτος με δύο μη συμμετέχοντες. Σε αυτήν
την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 115 I. β) και γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio Ordre», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε
πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους του επίσημου
προγράμματος.
- ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της
ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων των όσων
ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 II., ενώ οι διατάξεις των
υποπαραγράφων ii) και iii) της παραγράφου α) δεν εφαρμόζονται.
2) για την απόδοση «Principal» του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3: οι συνδυασμοί που
περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο
που τερμάτισε δεύτερος και είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους
του επίσημου προγράμματος, και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί δύο
ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με
οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος, που επιλέχθηκαν από τον παίκτη
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σε επόμενη θέση από τις δύο ανωτέρω, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο, καθώς και οι
συνδυασμοί δύο ίππων που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή
σειρά, με δύο μη συμμετέχοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου
121 I. β) και γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3,
συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130
ΙΙ., ενώ οι διατάξεις των υποπαραγράφων ii) και iii) της παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
β) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους συνδυασμούς
ανωτέρω, όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre», καθώς και το στοίχημα του Κεφαλαίου 3,
επιστρέφονται.
III. – Όταν μόνο το στοίχημα «Trio» είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio»,
νικηφόροι συνδυασμοί «Trio» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν στις
δύο πρώτες θέσεις με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μη συμμετέχοντος ίππου. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν
ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 109 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio», όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις της ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio», συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται
ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 ΙΙΙ., ενώ οι διατάξεις της παραγράφου β) δεν
εφαρμόζονται.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς
ανωτέρω, νικηφόροι συνδυασμοί «Trio» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισ ε
πρώτος με οποιουσδήποτε δύο ίππους του επίσημου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε μη συμμετέχοντος ίππου. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του
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Άρθρου 109 I. β) και γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio», όπως προβλέπεται
στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου
συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της ιπποδρομίας.
- ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της
ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio», συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται
ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 ΙΙΙ., ενώ οι διατάξεις των παραγράφων β) και
γ) δεν εφαρμόζονται.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους συνδυασμούς ανωτέρω,
όλα τα στοιχήματα «Trio» επιστρέφονται.
IV. – Όταν μόνο το στοίχημα «Trio Ordre» είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Trio
Ordre», νικηφόροι συνδυασμοί «Trio Ordre» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και
είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου
προγράμματος και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί ίππων που
τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με έναν μη
συμμετέχοντα ίππο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 115 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio Ordre», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων των όσων
ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 ΙV., ενώ οι διατάξεις της
παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς
ανωτέρω, νικηφόροι συνδυασμοί «Trio Ordre» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους του
επίσημου προγράμματος, και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί του ίππου
που τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος, που
επιλέχθηκαν από τον παίκτη σε επόμενη θέση από την πρώτη, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο,
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καθώς και οι συνδυασμοί του ίππου που τερμάτισε πρώτος με δύο μη συμμετέχοντες. Σε αυτήν
την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 115 Ι. β) και γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Trio Ordre», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 1), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου
συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση.
- ή, σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τον ίππο του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένο στην πρώτη θέση της
ιπποδρομίας.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών «Trio Ordre», συμπεριλαμβανομένων των όσων
ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130 ΙV., ενώ οι διατάξεις των
παραγράφων β) και γ) δεν εφαρμόζονται.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους συνδυασμούς ανωτέρω,
όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre» επιστρέφονται.
V. – Όταν μόνο το στοίχημα του Κεφαλαίου 3 είναι προς διευθέτηση σε μία ιπποδρομία, εάν
δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς
«Principal», νικηφόροι συνδυασμοί «Principal» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και
είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, τον ίππο που τερμάτισε τρίτος και είχε επιλεγεί για την τρίτη
θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους του επίσημου προγράμματος και, σε περίπτωση μη
συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί ίππων που τερμάτισαν στις τρεις πρώτες θέσεις του
τερματισμού, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με έναν μη συμμετέχοντα ίππο. Σε αυτήν την
περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 121 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις τρεις πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους τρεις ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις τρεις
πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3,
συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130
V., ενώ οι διατάξεις της παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους νικηφόρους συνδυασμούς
ανωτέρω, νικηφόροι συνδυασμοί «Principal» είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που
τερμάτισε πρώτος και είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και
είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, με οποιουσδήποτε δύο ίππους του επίσημου προγράμματος,
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και, σε περίπτωση μη συμμετεχόντων ίππων, οι συνδυασμοί δύο ίππων που τερμάτισαν στις δύο
πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με οποιονδήποτε από τους ίππους του
επίσημου προγράμματος, που επιλέχθηκαν από τον παίκτη σε επόμενη θέση από τις δύο
ανωτέρω, και έναν μη συμμετέχοντα ίππο, καθώς και οι συνδυασμοί δύο ίππων που τερμάτισαν
στις δύο πρώτες θέσεις, και είχαν επιλεγεί στη σωστή σειρά, με δύο μη συμμετέχοντες . Σε αυτήν
την περίπτωση, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 121 Ι. γ).
Η πιθανότητα κάθε νικηφόρου συνδυασμού που δικαιούται απόδοση «Principal», όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 127, ισούται:
- σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, με το άθροισμα των πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν
από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του
νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες θέσεις, στη σωστή σειρά
τερματισμού.
- σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, για καθέναν από τους διαφορετικούς
νικηφόρους συνδυασμούς ανάλογα με τους ίππους που έχουν επιλεγεί, με το άθροισμα των
πιθανοτήτων, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 126 2), των στοιχημάτων περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους δύο ίππους του νικηφόρου συνδυασμού, πλασαρισμένους στις δύο πρώτες
θέσεις, στη σωστή σειρά τερματισμού.
Οι αποδόσεις των νικηφόρων συνδυασμών του στοιχήματος του Κεφαλαίου 3,
συμπεριλαμβανομένων των όσων ορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 130
V., ενώ οι διατάξεις της παραγράφου β) δεν εφαρμόζονται.
Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε οποιονδήποτε από τους συνδυασμούς ανωτέρω,
όλα τα στοιχήματα του Κεφαλαίου 3 επιστρέφονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Στοίχημα «Trio Hippodrome»
Άρθρο 133
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Trio Hippodrome».
Το στοίχημα «Τrio Hippodrome» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία
ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους.
Εκτός των ειδικών διατάξεων του Άρθρου 134, τα στοιχήματα αυτά υπόκεινται στα Άρθρα 107
έως 112 ανωτέρω και στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας Ενότητας, όπου αντικαθίσταται ο όρος
«Trio» με τον όρο «Trio Hippodrome».
Άρθρο 134
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 107, οι διατάξεις του Άρθρου 109 ΙΙ. δεν
εφαρμόζονται στο στοίχημα «Trio Hippodrome».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Στοίχημα «Trio Ordre Hippodrome»
Άρθρο 135
Για ορισμένες ιπποδρομίες, οι οποίες επισημαίνονται στο επίσημο πρόγραμμα, μπορούν να
οργανωθούν στοιχήματα «Trio Ordre Hippodrome».
Το στοίχημα «Trio Ordre Hippodrome» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία και
ορίζοντας τη σειρά τερματισμού τους.
Εκτός των ειδικών διατάξεων του Άρθρου 136, τα στοιχήματα αυτά υπόκεινται στα Άρθρα 113
έως 118 ανωτέρω και στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας Ενότητας, όπου αντικαθίσταται ο όρος «Trio
Ordre» με τον όρο «Trio Ordre Hippodrome».
Άρθρο 136
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 113, οι διατάξεις του Άρθρου 115 ΙΙ. δεν
εφαρμόζονται στο στοίχημα «Trio Ordre Hippodrome».

183
Ιούνιος 2019

ΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ειδικές διατάξεις για τον υπολογισμό των αποδόσεων
Άρθρο 137
Οι διατάξεις των Άρθρων 20 έως 23 της Ενότητας I. δεν εφαρμόζονται στα στοιχήματα διεθνούς
συγκέντρωσης ξένων παρόχων και αντικαθίστανται από τις κάτωθι διατάξεις.
Για τον υπολογισμό των αποδόσεων της παρούσας Ενότητας, εφαρμοστέοι κανόνες είναι αυτοί
της χώρας διανομής των κερδών. Αυτή η χώρα μπορεί να είναι η χώρα διοργάνωσης ή κάποια
άλλη. Η χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή γνωστοποιείται στους παίκτες με κάθε
προβλεπόμενο μέσο ή συσκευή, ή με ανάρτηση στους ιπποδρόμους ή τα σημεία στοιχηματισμού
του Ομίλου.
Για κάθε τύπο στοιχήματος, οι «αποδόσεις» καθορίζουν το ποσό που θα διανεμηθεί στους
παίκτες βάσει μιας βασικής μονάδας στοιχηματισμού της τάξης του 1 ευρώ και οι πληρωμές θα
είναι αναλογικές προς τα στοιχηματισθέντα από τον παίκτη ποσά.
Οι ακαθάριστες αποδόσεις υπολογίζονται βάσει των διανεμόμενων κερδών του συγκεντρωτή,
μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών που
προβλέπεται στη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή.
Το ισχύον ποσοστό παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών για κάθε τύπο στοιχήματος
κυμαίνεται μεταξύ 10-40%.
Οι παίκτες ενημερώνονται, το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού
στοιχήματος, σχετικά με το ποσοστό παρακράτησης επί των στοιχηματισθέντων ποσών για κάθε
τύπο στοιχήματος που προβλέπεται στη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή. Οι
παρακρατήσεις που ισχύουν στη Γαλλία για τους τύπους στοιχημάτων της παρούσας Ενότητας
γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε προβλεπόμενο μέσο ή συσκευή, ή με ανάρτηση στους
ιπποδρόμους ή τα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου.
Οι παίκτες ενημερώνονται, το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού
στοιχήματος, σχετικά με τις αποδόσεις της χώρας όπου πραγματοποιείται η διανομή. Τα λεπτά
του ευρώ που απομένουν μετά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, τα οποία
στρογγυλοποιούνται στις αποδόσεις, αποδίδονται στα ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια τα
οποία ορίζονται ως το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των ποσών που αποδίδονται στους νικητές
από τα συνολικά στοιχηματισθέντα ποσά.
Όταν η υπολογισθείσα απόδοση είναι μικρότερη από την ελάχιστη που προβλέπεται στον
ισχύοντα κανονισμό της χώρας όπου πραγματοποιείται η διανομή, η πληρωμή βασίζεται σε
αυτήν την ελάχιστη απόδοση ανά μονάδα στοιχηματισμού, με αφαίρεση των στοιχημάτων από
τα ακαθάριστα έσοδα μετά από τον υπολογισμό του διανεμόμενου κέρδους της σχετικής
ιπποδρομίας. Η ελάχιστη απόδοση που ισχύει στη Γαλλία για τους τύπους στοιχημάτων της
παρούσας Ενότητας γνωστοποιείται στους παίκτες με κάθε προβλεπόμενο μέσο ή συσκευή, ή με
ανάρτηση στους ιπποδρόμους ή τα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου.
Τα κέρδη καταβάλλονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ. Τα
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μικρότερα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων αυτών αποδίδονται
στα ακαθάριστα έσοδα από τα στοιχήματα, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς.
Για δεδομένο τύπο στοιχήματος, μετά την εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων, εάν το συνολικό
ποσό των πληρωμών υπερβαίνει το ποσό της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών, ο Όμιλος
επιστρέφει τα αντίστοιχα στοιχήματα, εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αφαίρεση από τα
ακαθάριστα έσοδα από τα παιχνίδια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στοίχημα «Simple International»
Άρθρο 138
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες που έχουν λάβει την έγκριση να συλλέγουν ή να συγκεντρώνουν
στοιχήματα στη Γαλλία επί ξένων ιπποδρομιών, δύνανται να διοργανώνουν στοιχήματα «Simple
International» σε κοινή δεξαμενή ομαδοποιημένη με ορισμένη ξένη χώρα για τις ιπποδρομίες
που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα του Ομίλου.
Το στοίχημα «Simple International» συνίσταται στην επιλογή ενός ίππου μεταξύ αυτών που
συμμετέχουν σε μια ιπποδρομία. Τα στοιχήματα αυτά μπορούν να καταχωρηθούν σε δύο
διαφορετικούς πίνακες:
1) Τα στοιχήματα «Simple Gagnant International» καταχωρούνται σε όλες τις ιπποδρομίες στις
οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ίπποι.
2) Τα στοιχήματα «Simple Placé International» καταχωρούνται σε όλες τις ιπποδρομίες όπου
ορίζεται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ίππων, ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται
η διανομή.
Οι ειδικοί όροι πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Το στοίχημα αυτό μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη εμπορική ονομασία, η οποία θα
γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται στο
«Simple International» ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους στοιχημάτων που
προσφέρονται με άλλες εμπορικές ονομασίες.
Άρθρο 139
Στο στοίχημα «Simple Gagnant International» δίνεται απόδοση «Simple Gagnant International»
εάν ο επιλεχθείς ίππος τερματίσει πρώτος στη σειρά άφιξης μιας ιπποδρομίας, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του Άρθρου 140.
Στο στοίχημα «Simple Placé International» δίνεται απόδοση «Simple Placé International» εάν ο
επιλεχθείς ίππος είναι ανάμεσα είτε στους δύο πρώτους πλασαρισμένους ίππους είτε στους τρεις
πρώτους.
Οι ειδικοί όροι που εφαρμόζονται στον καθορισμό των αμειβόμενων θέσεων, ανάλογα με την
αντίστοιχη χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της καταχώρησης
του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 140
Ομαδοποιημένοι ίπποι
Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι που έχουν
δηλωθεί ως συμμετέχοντες στην ίδια ιπποδρομία χαρακτηρίζονται ως «συνδεδεμένοι» για τους
σκοπούς του αμοιβαίου στοιχήματος, τότε ονομάζονται «ομαδοποιημένοι».
Εάν ένας από τους ίππους αυτούς τερματίσει στην πρώτη θέση, όλα τα στοιχήματα «Simple
Gagnant International» που έχουν παιχτεί σε άλλους συμμετέχοντες ίππους της ίδιας ομάδας
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στην ίδια ιπποδρομία πληρώνονται την ίδια απόδοση «Simple Gagnant International».
Οι όροι πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 141
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη:
- στα στοιχήματα «Simple Gagnant International» δίνεται απόδοση «Simple Gagnant
International» σε όλους τους ίππους που τερματίζουν στην πρώτη θέση,
- στα στοιχήματα «Simple Placé International» δίνεται απόδοση «Simple Placé International»
στους ίππους που είναι ανάμεσα είτε στους δύο πρώτους πλασαρισμένους ίππους είτε στους
τρεις πρώτους, ανάλογα με τον αριθμό αμειβόμενων θέσεων στην αντίστοιχη χώρα, δυνάμει του
Άρθρου 139.
Άρθρο 142
Μη συμμετέχοντες ίπποι
Εάν, σύμφωνα με τους ιπποδρομιακούς κανόνες της χώρας όπου πραγματοποιείται η διανομή,
ένας ίππος κηρυχθεί μη συμμετέχων, όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant International» και
«Simple Placé International» στον εν λόγω ίππο επιστρέφονται, και το ποσό αυτών των
στοιχημάτων αφαιρείται από τα στοιχηματισθέντα ποσά στο «Simple Gagnant International» και
στο «Simple Placé International».
Άρθρο 143
Υπολογισμός αποδόσεων
Για κάθε τύπο στοιχήματος, αφού αφαιρεθούν από την κοινή δεξαμενή στοιχημάτων τα
επιστρεφόμενα στοιχήματα και οι ισχύοντες φόροι στη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή,
προκύπτει η δεξαμενή των διανεμόμενων ποσών.
I.

«Simple Gagnant International»

1) Σε περίπτωση κανονικού τερματισμού, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση.
Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, στην περίπτωση ομαδοποιημένων ίππων, τα
νικηφόρα στοιχήματα σε αυτούς τους ίππους αθροίζονται για να διαμορφώσουν την ενιαία
απόδοση «Simple Gagnant International» για όλους τους ομαδοποιημένους ίππους.
2) Σε περίπτωση τερματισμού με ταυτόχρονη άφιξη, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών,
ανάλογα με τη χώρα όπου διεξάγεται η ιπποδρομία:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το ποσό
που προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
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ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα
πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού,
συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε ίππο που κατέλαβε την πρώτη θέση.
Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν υπάρχουν ομαδοποιημένοι ίπποι, τα
νικηφόρα στοιχήματα στους ίππους της ίδιας ομάδας, και ενδεχομένως το μέρος της δεξαμενής
αποδιδόμενων ποσών ή το διανεμόμενο κέρδος για τους ίππους αυτούς, κατά περίπτωση,
συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μιας ενιαίας απόδοσης «Simple
Gagnant International» για όλους τους ίππους της ομάδας.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
II.

– «Simple Placé International»

1) Κανονικός τερματισμός
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ανάλογα με τη χώρα όπου διεξάγεται η ιπποδρομία:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο
χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από
αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε
αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το ποσό
που προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που
προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
2) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη
α) Υπολογισμός αποδόσεων όταν μόνο οι δύο πρώτοι ίπποι είναι αμειβόμενοι
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν πρώτοι, η δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών, ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
καθέναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το ποσό
που προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα
πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού,
συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ίπποι τερματίσουν δεύτεροι, η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών, ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή:
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- διαιρείται σε δύο ίσα μέρη, όπου το ένα διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση
και το άλλο μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, ή όσοι
είναι οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με
τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που
προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το ποσό
που προκύπτει, το επονομαζόμενο διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε δύο ίσα μέρη. Το ένα
διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση και το άλλο μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι
και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, ή όσοι είναι οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό,
συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο
ίππο.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
β)

Υπολογισμός αποδόσεων όταν μόνο οι τρεις πρώτοι ίπποι είναι αμειβόμενοι

Ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, σε περίπτωση που μόνο ένας ίππος
τερμάτισε πρώτος και μόνο ένας δεύτερος, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη
θέση, ένα τρίτο στον ίππο που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, και το τελευταίο ένα τρίτο
μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη τρίτη θέση, ή όσοι είναι οι
αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που
προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το
εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος, είτε διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο
διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση, ένα τρίτο στον ίππο που τερμάτισε στη
δεύτερη θέση, και το τελευταίο ένα τρίτο μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που
τερμάτισαν στη τρίτη θέση, ή σε τόσα μέρη όσοι είναι οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το
κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό,
συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο
ίππο.
Ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, σε περίπτωση που μόνο ένας ίππος
τερμάτισε πρώτος και περισσότεροι του ενός ίπποι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε δύο μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση
και δύο τρίτα μοιράζονται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση,
ή όσοι είναι οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε καθέναν από αυτούς τους ίππους. Τα
πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το
εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε δύο μέρη. Ένα τρίτο αυτού
διατίθεται στον ίππο που τερμάτισε στην πρώτη θέση και τα δύο τρίτα μοιράζονται σε τόσα μέρη
όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, ή όσοι είναι οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη
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συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον
ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για
κάθε αμειβόμενο ίππο.
Σε περίπτωση που δύο ίπποι τερματίσουν πρώτοι, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ανάλογα με
τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή:
- διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται σε καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, και το τελευταίο ένα τρίτο μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι και οι
ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, ή όσοι είναι οι αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε
έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες αποδόσεις
για κάθε αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το
εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Ένα τρίτο αυτού
διατίθεται σε καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, και το τελευταίο ένα
τρίτο μοιράζεται σε τόσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην τρίτη θέση, ή όσοι είναι οι
αμειβόμενοι ίπποι. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που
προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Σε περίπτωση που περισσότεροι από δύο ίπποι τερματίσουν πρώτοι, η δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών, ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους αμειβόμενους ίππους. Το ποσό
που προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
ίπποι που τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα
πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού,
συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε αμειβόμενο ίππο.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 144
Ειδικές περιπτώσεις
1) Στο στοίχημα «Simple Gagnant International», όταν τερματίσουν πολλοί ίπποι στην πρώτη
θέση και δεν έχουν κατατεθεί στοιχήματα για κανέναν από αυτούς, ανάλογα με τη χώρα όπου
πραγματοποιείται η διανομή, ένα μέρος της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών ή του
διανεμόμενου κέρδους, ανά περίπτωση, που αντιστοιχεί σε έναν τέτοιο ίππο:
- είτε διανέμεται ισομερώς ανάμεσα στους ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση,
- είτε φυλάσσεται για να αποτελέσει ένα τζακπότ. Το τμήμα αυτού του τζακπότ που αποτελείται
από τα στοιχήματα που συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία προστίθεται στη δεξαμενή αποδιδόμενων
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ποσών του αμέσως επόμενου στοιχήματος «Simple Gagnant International» που διοργανώνεται σε
κοινή δεξαμενή με την ίδια χώρα.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
2) Στο στοίχημα «Simple Placé International», εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα στους
αμειβόμενους ίππους, ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, ένα μέρος της
δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών ή του διανεμόμενου κέρδους, ανά περίπτωση, που αντιστοιχεί
σε έναν τέτοιο ίππο:
- είτε διανέμεται ισομερώς ανάμεσα στους αμειβόμενους ίππους,
- είτε φυλάσσεται για να αποτελέσει ένα τζακπότ. Το τμήμα αυτού του τζακπότ που αποτελείται
από τα στοιχήματα που συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία προστίθεται στη δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών του αμέσως επόμενου στοιχήματος «Simple Placé International» που διοργανώνεται σε
κοινή δεξαμενή με την ίδια χώρα.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
3) Όταν σε μια ιπποδρομία προσφέρεται στοίχημα «Simple Gagnant International», αλλά δεν
υπάρχουν στοιχήματα στους ίππους που τερμάτισαν πρώτοι, οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη
σχετική χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο μέχρι την έναρξη καταχώρησης του
σχετικού στοιχήματος.
Όταν σε μια ιπποδρομία προσφέρεται στοίχημα «Simple Placé International», αλλά δεν υπάρχουν
στοιχήματα στους αμειβόμενους ίππους που δικαιούνται απόδοση «Simple Placé International»,
οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη σχετική χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο μέχρι
την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
4) Όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant International» και «Simple Placé International»
επιστρέφονται σε περίπτωση που κανένας ίππος δεν τερματίσει σε μια ιπποδρομία.
Σε περίπτωση που οι ίπποι που τερμάτισαν σε μια ιπποδρομία είναι λιγότεροι από δύο σε
ιπποδρομίες όπου μόνο οι δύο πρώτες θέσεις είναι αμειβόμενες, ή λιγότεροι από τρεις σε
ιπποδρομίες όπου μόνο οι τρεις πρώτες θέσεις είναι αμειβόμενες, η δεξαμενή αποδιδόμενων
ποσών του «Simple Placé International» χρησιμοποιείται στο σύνολό της για τον υπολογισμό των
αποδόσεων μόνο των ίππων που τερμάτισαν.
5) Σε περίπτωση που ο αριθμός των ίππων που συμμετείχαν στην ιπποδρομία είναι μικρότερος
από τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που ορίζουν οι κανονισμοί της
διοργανώτριας χώρας, όπως γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα «Simple Gagnant International» και
«Simple Placé International» επιστρέφονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Στοίχημα «Couplé International»
Άρθρο 145
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες που έχουν λάβει την έγκριση να συλλέγουν ή να συγκεντρώνουν
στοιχήματα στη Γαλλία επί ξένων ιπποδρομιών δύνανται να διοργανώνουν στοιχήματα «Couplé
International» σε κοινή δεξαμενή ομαδοποιημένη με ορισμένη ξένη χώρα για τις ιπποδρομίες
που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα του Ομίλου.
Το στοίχημα «Couplé Gagnant International» ή «Couplé Placé International» συνίσταται στην
επιλογή δύο ίππων σε μία ιπποδρομία, ενώ κατόπιν διευκρινίζεται εάν το συγκεκριμένο στοίχημα
είναι «Couplé Gagnant International» ή «Couplé Placé International».
Το στοίχημα «Couplé Gagnant International» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν
τις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας, ανεξαρτήτως της σειράς τερματισμού τους.
Το στοίχημα «Couplé Placé International» κερδίζει εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν δύο
από τις τρεις πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Το στοίχημα «Couplé Gagnant International» μπορεί επίσης να προσφέρεται και με άλλη
εμπορική ονομασία, η οποία θα γνωστοποιείται στους παίκτες. Οι διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού που εφαρμόζονται στο «Couplé Gagnant International» ισχύουν και για τον
αντίστοιχο τύπο στοιχήματος που προσφέρεται με άλλη εμπορική ονομασία.
Άρθρο 146
Ομαδοποιημένοι ίπποι
Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι που έχουν
δηλωθεί ως συμμετέχοντες στην ίδια ιπποδρομία χαρακτηρίζονται ως «συνδεδεμένοι» για τους
σκοπούς του αμοιβαίου στοιχήματος, τότε ονομάζονται «ομαδοποιημένοι».
Εάν πλέον του ενός ομαδοποιημένοι ίπποι τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις της
ιπποδρομίας, θεωρούνται ότι έχουν τερματίσει με ταυτόχρονη άφιξη όσον αφορά τον καθορισμό
των νικηφόρων στοιχημάτων περιορισμού, με την επιφύλαξη ότι έχουν τερματίσει στην ίδια θέση
ή σε διαδοχικές θέσεις.
Οι όροι πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 147
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, νικηφόροι συνδυασμοί είναι οι ακόλουθοι:
I.

– Στοίχημα «Couplé Gagnant International»

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα πρώτοι, με
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δύο στα δύο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος με οποιονδήποτε
από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση.
γ) Οι συνδυασμοί μεταξύ ίππων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση δεν δικαιούνται
απόδοση «Couplé Gagnant International», με εξαίρεση τις διατάξεις του Άρθρου 151.ΙΙ. β) iv) ή
ειδικούς όρους, ανάλογα με τη σχετική χώρα, οι οποίοι γνωστοποιούνται στους παίκτες το
αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
II.

– Στοίχημα «Couplé Placé International»

α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων,
νικηφόροι συνδυασμοί αφορούν τους συνδυασμούς είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τους ίππους
που τερμάτισαν ταυτόχρονα πρώτοι, με δύο στα δύο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν, αφενός, τους
δύο ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και, αφετέρου, έναν από τους ίππους
που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην πρώτη θέση και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι.
Οι ειδικοί όροι που αφορούν τους συνδυασμούς ίππων που τερμάτισαν ταυτοχρόνως στην τρίτη
θέση, ανάλογα με την αντίστοιχη χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την
έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν, αφενός, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και έναν
από τους ίππους που τερμάτισαν δεύτεροι και, αφετέρου, όλους τους πιθανούς συνδυασμούς
των ίππων που τερμάτισαν δεύτεροι.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και τον ίππο που
τερμάτισε δεύτερος, τον ίππο που τερμάτισε πρώτος και έναν από τους ίππους που τερμάτισαν
τρίτοι, και όσοι περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε δεύτερος και έναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι. Οι ειδικοί όροι που αφορούν τους συνδυασμούς ίππων που τερμάτισαν
ταυτοχρόνως στην τρίτη θέση, ανάλογα με την αντίστοιχη χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες
το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 148
Μη συμμετέχοντες ίπποι
Στοιχήματα σε συνδυασμούς στους οποίους τουλάχιστον ένας ίππος είναι μη συμμετέχων
επιστρέφονται.
Άρθρο 149
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση των στοιχημάτων που
επεστράφησαν και των νόμιμων παρακρατήσεων στη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή.
I. – Στοίχημα «Couplé Gagnant International»
α) Κανονικός τερματισμός
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Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο ενός νικηφόρου συνδυασμού, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών
μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε αυτόν τον συνδυασμό.
β)

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη

Όταν υπάρχουν ομαδοποιημένοι ίπποι κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 146, τα νικηφόρα στοιχήματα
στα διάφορα νικηφόρα στοιχήματα περιορισμού που αποτελούνται από ίππους της ίδιας
ομάδας, οι οποίοι έχουν οριστεί ότι θα τερματίσουν στις ίδιες ή διαδοχικές θέσεις,
συγκεντρώνονται και προστίθενται για να δημιουργήσουν μια ενιαία απόδοση.
Σε περίπτωση πολλών νικηφόρων στοιχημάτων περιορισμού, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα νικηφόρα στοιχήματα περιορισμού. Στη συνέχεια, το
κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε νικηφόρο στοίχημα περιορισμού. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο στοίχημα περιορισμού.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στα νικηφόρα στοιχήματα
περιορισμού. Το εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσα
και τα νικηφόρα στοιχήματα περιορισμού. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο στοίχημα περιορισμού.
Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού,
συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο στοίχημα περιορισμού.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
2. Στοίχημα «Couplé Placé International»
α) Κανονικός τερματισμός
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ανάλογα με τη χώρα όπου διεξάγεται η ιπποδρομία:
- διαιρείται σε τρία ίσα μέρη. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα
με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που
προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους νικηφόρους
συνδυασμούς. Το εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τρία ίσα μέρη.
Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε έναν από αυτούς τους ίππους. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον
ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για
κάθε αμειβόμενο ίππο.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
β)

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη

i. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, ανάλογα
με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί «Couplé Placé
International» των σχετικών ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται
ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα
που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε
νικηφόρο συνδυασμό.
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- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους νικηφόρους
συνδυασμούς «Couplé Placé International». Το εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος,
διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που έχουν
τερματίσει ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν
από τον ανωτέρω υπολογισμό συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο
συνδυασμό.
ii. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
ίππων στην τρίτη θέση, ανάλογα με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των δύο ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ένα από τους ίππους
που τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε
όλους τους συνδυασμούς του άλλου ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους
που τερμάτισαν τρίτοι. Κάθε τμήμα της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών που προκύπτει κατ’
αυτόν τον τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των
ίππων που συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των δύο ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, και δύο τρίτα διατίθενται στους υπόλοιπους νικηφόρους
συνδυασμούς. Κάθε τμήμα της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον
τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν
τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους νικηφόρους
συνδυασμούς «Couplé Placé International». Το εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος,
διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των δύο ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς ενός από τους ίππους που
τερμάτισαν πρώτοι με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε όλους
τους συνδυασμούς του άλλου ίππου που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι. Κάθε τμήμα του διανεμόμενου κέρδους που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον
ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για
κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
iii. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, ανάλογα
με τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου δύο τρίτα διατίθενται σε όλους τους συνδυασμούς του
ίππου που τερμάτισε στην πρώτη θέση με οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν στη
δεύτερη, και ένα τρίτο στο σύνολο των συνδυασμών μεταξύ των ίππων που τερμάτισαν στη
δεύτερη θέση. Κάθε τμήμα της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον
τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που
συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
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νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν
τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των σχετικών
ίππων. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των
νικηφόρων στοιχημάτων στον αντίστοιχο νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν
αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους νικηφόρους
συνδυασμούς «Couplé Placé International». Το εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος,
διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου δύο τρίτα διατίθενται στον συνδυασμό του ίππου που
τερμάτισε στην πρώτη θέση με οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν στη δεύτερη, και
ένα τρίτο στο σύνολο των συνδυασμών μεταξύ των ίππων που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση.
Κάθε τμήμα της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο διαιρείται
σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν. Στη
συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων
στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω
υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε
νικηφόρο συνδυασμό.
iv. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, ανάλογα με
τη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών:
- διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου
που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε
όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε δεύτερος με καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι. Κάθε τμήμα που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη
όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των δύο ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη και δεύτερη θέση, και δύο τρίτα διατίθενται στους υπόλοιπους
νικηφόρους συνδυασμούς. Κάθε τμήμα που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο διαιρείται σε τόσα
ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν. Στη συνέχεια,
το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή μειώνεται κατά το ποσό των νικηφόρων στοιχημάτων στους διάφορους νικηφόρους
συνδυασμούς «Couplé Placé International». Το εναπομείναν ποσό, ήτοι το διανεμόμενο κέρδος,
διαιρείται σε τρία ίσα μέρη, όπου ένα τρίτο διατίθεται στον συνδυασμό των ίππων που
τερμάτισαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, ένα τρίτο σε όλους τους συνδυασμούς του ίππου
που τερμάτισε πρώτος με καθέναν από τους ίππους που τερμάτισαν τρίτοι, και ένα τρίτο σε
όλους τους συνδυασμούς του ίππου που τερμάτισε δεύτερος με καθέναν από τους ίππους που
τερμάτισαν τρίτοι. Κάθε τμήμα που προκύπτει κατ’ αυτόν τον τρόπο διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη
όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί των ίππων που συμμετέχουν. Στη συνέχεια, το κάθε
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα
στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
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Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 150
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταχωρούν τα στοιχήματά τους ως «Couplé Gagnant International» ή
«Couplé Placé International». Το σύνθετο στοίχημα «à cheval» επιτρέπει τη συμμετοχή με ίδια
ποσά στοιχηματισμού και στους δύο τύπους.
Επίσης, δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Couplé International» τους είτε σε μορφή
απλών συνδυασμών, συνδυάζοντας δύο από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες
ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και
«champ» (κάλυψης).
1.

Πολλαπλά σύνθετα:

Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé International»
που αφορούν συνδυασμούς, με δύο στα δύο, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Σε περίπτωση στοιχήματος «Couplé International», είτε είναι «Gagnant» είτε «Placé», ή «à
cheval», εάν ο παίκτης επιλέξει Κ αριθμό ίππων, ο σύνθετος τύπος περιλαμβάνει:
K x (K-1) στοιχήματα «Couplé International», είτε «Gagnant», είτε «Placé», ή «à cheval».
2
2.

Σύνθετα «champ d'un cheval»

Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé International» που συνδυάζουν
έναν ίππο, που έχει ορισθεί από τον παίκτη ως στάνταρ επιλογή, με όλους τους άλλους ίππους
που έχουν δηλωθεί επίσημα συμμετέχοντες («champ total», πλήρους κάλυψης) ή με μια επιλογή
αυτών των ίππων («champ partiel», μερικής κάλυψης).
α) Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total»
περιλαμβάνει (N-1) στοιχήματα «Couplé International». Σε περίπτωση «champ partiel d'un cheval
de base» (μερικής κάλυψης ενός στάνταρ ίππου) με επιλογή Ρ ίππων, το στοίχημα σύνθετου
τύπου περιλαμβάνει Ρ στοιχήματα «Couplé International».
β) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στον επίσημο κατάλογο του Ομίλου,
λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες κατά τη στιγμή της
καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 151
Ειδικές περιπτώσεις
I.

– Στοίχημα «Couplé Gagnant International»

α) Κανονικός τερματισμός
Όταν, σε μια ιπποδρομία όπου προσφέρεται στοίχημα «Couplé Gagnant International», δεν
υπάρχουν στοιχήματα περιορισμού στους δύο πρώτους ίππους «dans l’ordre exact» (σε σωστή
σειρά) ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη ή τη δεύτερη
θέση, εάν δεν υπάρχουν στοιχήματα στα νικηφόρα στοιχήματα περιορισμού, οι όροι και οι
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προϋποθέσεις, ανάλογα με τη σχετική χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά
την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
β) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη
i. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σ ε κάποιον
από τους νικηφόρους συνδυασμούς, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ή το διανεμόμενο
κέρδος, ανάλογα με την περίπτωση, που αφορά αυτόν τον συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς
μεταξύ των νικηφόρων συνδυασμών.
ii. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση τριών ή περισσότερων ίππων, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, όλα τα
σχετικά στοιχήματα «Couplé Gagnant International» επιστρέφονται.
iii. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών, ή το διανεμόμενο κέρδος, ανάλογα με την περίπτωση, μοιράζεται
ισομερώς μεταξύ των συνδυασμών ίππων που τερμάτισαν στην πρώτη και τρίτη θέση. Εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κάποιον από αυτούς τους συνδυασμούς, όλα τα
στοιχήματα «Couplé Gagnant International» επιστρέφονται.
iv. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, εάν δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς, η δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών, ή το διανεμόμενο κέρδος, ανάλογα με την περίπτωση, μοιράζεται
ισομερώς μεταξύ των συνδυασμών ίππων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη θέση. Εάν
δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κάποιον από αυτούς τους συνδυασμούς, όλα τα
στοιχήματα «Couplé Gagnant International» επιστρέφονται.
γ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των ίππων που συμμετείχαν στην ιπποδρομία είναι μικρότερος
από τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που ορίζουν οι κανονισμοί της
διοργανώτριας χώρας, όπως γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα «Couplé Gagnant International»
επιστρέφονται.
δ) Εάν λιγότεροι από δύο ίπποι τερματίσουν σε ιπποδρομία που προσφέρει στοίχημα «Couplé
Gagnant International», οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής χώρας γνωστοποιούνται στους
παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
II.

– Στοίχημα «Couplé Placé International» με ή χωρίς ταυτόχρονη άφιξη

α) Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς
«Couplé Placé International», η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ή το διανεμόμενο κέρδος,
ανάλογα με την περίπτωση, που αφορά αυτόν τον συνδυασμό μοιράζεται ισομερώς μεταξύ των
νικηφόρων συνδυασμών «Couplé Placé International». Εάν δεν υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά
σε κάποιον από τους νικηφόρους συνδυασμούς «Couplé Placé International», οι όροι και οι
προϋποθέσεις της σχετικής χώρας γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
β) Σε περίπτωση που ο αριθμός των ίππων που συμμετείχαν στην ιπποδρομία είναι μικρότερος
από τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που ορίζουν οι κανονισμοί της
διοργανώτριας χώρας, όπως γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα «Couplé Placé International»
επιστρέφονται.
γ)

Εάν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίσουν σε ιπποδρομία που προσφέρει στοίχημα «Couplé
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Placé International», οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής χώρας γνωστοποιούνται στους
παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Στοίχημα «Couplé Ordre International»
Άρθρο 152
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες που έχουν λάβει την έγκριση να συλλέγουν ή να συγκεντρώνουν
στοιχήματα στη Γαλλία επί ξένων ιπποδρομιών δύνανται να διοργανώνουν στοιχήματα «Couplé
Ordre International» σε κοινή δεξαμενή ομαδοποιημένη με ορισμένη ξένη χώρα για τις
ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα του Ομίλου.
Το στοίχημα «Couplé Ordre International» παίζεται επιλέγοντας δύο ίππους σε μία ιπποδρομία
και ορίζοντας τη σειρά τερματισμού τους.
Το στοίχημα καθίσταται νικηφόρο εάν οι δύο επιλεγέντες ίπποι καταλάβουν τις δύο πρώτες
θέσεις της ιπποδρομίας και εάν έχει ορισθεί η σωστή σειρά τερματισμού τους.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο υπολογισμός των νικηφόρων συνδυασμών.
Άρθρο 153
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Couplé Ordre International» είναι
οι ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην πρώτη θέση δύο ή περισσότερων ίππων, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους ίππους που τερμάτισαν
ταυτόχρονα πρώτοι, με δύο στα δύο.
β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι αυτοί που περιλαμβάνουν τον ίππο που τερμάτισε πρώτος, και είχε οριστεί
στην πρώτη θέση, με οποιονδήποτε από τους ίππους που τερμάτισαν ταυτόχρονα στη δεύτερη
θέση.
Άρθρο 154
Ομαδοποιημένοι ίπποι
Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι που έχουν
δηλωθεί ως συμμετέχοντες στην ίδια ιπποδρομία χαρακτηρίζονται ως «συνδεδεμένοι» για τους
σκοπούς του αμοιβαίου στοιχήματος, τότε ονομάζονται «ομαδοποιημένοι».
Εάν πλέον του ενός ομαδοποιημένοι ίπποι τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις της ιπποδρομίας,
θεωρούνται ότι έχουν τερματίσει με ταυτόχρονη άφιξη όσον αφορά τον καθορισμό των
νικηφόρων στοιχημάτων περιορισμού, με την επιφύλαξη ότι έχουν τερματίσει στην ίδια θέση ή
σε διαδοχικές θέσεις.
Οι όροι πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
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Άρθρο 155
Μη συμμετέχοντες ίπποι
Στοιχήματα σε συνδυασμούς στους οποίους τουλάχιστον ένας ίππος είναι μη συμμετέχων
επιστρέφονται.
Άρθρο 156
Υπολογισμός αποδόσεων
Η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών προκύπτει μετά από την αφαίρεση των στοιχημάτων που
επεστράφησαν και των νόμιμων παρακρατήσεων στη χώρα όπου πραγματοποιείται η διανομή.
1) Κανονικός τερματισμός
Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο ενός νικηφόρου συνδυασμού, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών
μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε αυτόν τον συνδυασμό.
2) Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη
Όταν υπάρχουν ομαδοποιημένοι ίπποι κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 154, τα νικηφόρα στοιχήματα
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που αποτελούνται από ίππους της ίδιας ομάδας, οι
οποίοι έχουν οριστεί ότι θα τερματίσουν στις ίδιες ή διαδοχικές θέσεις, συγκεντρώνονται και
προστίθενται για να δημιουργήσουν μια ενιαία απόδοση.
Σε περίπτωση πολλών νικηφόρων συνδυασμών, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών:
- είτε διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι νικηφόροι συνδυασμοί. Στη συνέχεια, το κάθε
τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε
νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- είτε μειώνεται κατά το ποσό των στοιχημάτων στους νικηφόρους συνδυασμούς. Το ποσό που
προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
νικηφόροι συνδυασμοί. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν
από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 157
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Couplé Ordre International» τους είτε σε
μορφή απλών συνδυασμών, συνδυάζοντας δύο από τους επίσημα ανακοινωθέντες
συμμετέχοντες ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées»
(πολλαπλοί) και «champ» (κάλυψης).
1.

Πολλαπλά σύνθετα

Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé Ordre
International» που αφορούν συνδυασμούς, με δύο στα δύο, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο
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παίκτης.
Ο παίκτης δύναται να επιλέξει να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς δύο ίππων
μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης. Ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule
simplifiée» (απλοποιημένος σύνθετος) και περιλαμβάνει:
K x (K-1) στοιχήματα «Couplé Ordre International».
2
Εάν, για κάθε συνδυασμό δύο ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει στις
δύο πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται «formule dans tous les
ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) περιλαμβάνει:
K x (K-1) στοιχήματα «Couplé Ordre International».
2.

Σύνθετα «champ d'un cheval»

Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Couplé Ordre International» που
συνδυάζουν έναν ίππο, που έχει ορισθεί από τον παίκτη ως στάνταρ επιλογή, με όλους τους
άλλους ίππους που έχουν δηλωθεί επίσημα συμμετέχοντες («champ total», πλήρους κάλυψης) ή
με μια επιλογή αυτών των ίππων («champ partiel», μερικής κάλυψης).
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν Ν επίσημα δηλωθέντες ίπποι, το στοίχημα «champ total»
περιλαμβάνει (N-1) στοιχήματα «Couplé Ordre International» σε μορφή «simplifiée» και 2 x (N-1)
συνδυασμούς «Couplé Ordre International» σε μορφή «dans tous les ordres». Το στοίχημα
«champ partiel d'un cheval de base» (μερικής κάλυψης ενός στάνταρ ίππου) με επιλογή Ρ ίππων
περιλαμβάνει Ρ σύνθετα στοιχήματα «Couplé Ordre International» σε μορφή «simplifiée» και 2 Ρ
σύνθετα στοιχήματα «Couplé Ordre International» σε μορφή «dans tous les ordres».
Για τους τύπους «champ simplifié» (απλοποιημένης κάλυψης), ολικής ή μερικής κάλυψης, ο
παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη θέση στην οποία θα τερματίσει ο στάνταρ ίππος.
Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό
των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στον επίσημο κατάλογο του Ομίλου, λαμβάνοντας
υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες κατά τη στιγμή της καταχώρησης του
στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 158
Ειδικές περιπτώσεις
1. Όταν, σε μια ιπποδρομία όπου προσφέρεται στοίχημα «Couplé Ordre International», δεν
υπάρχουν στοιχήματα περιορισμού στους δύο πρώτους ίππους «dans l’ordre exact» ή, σε
περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση, εάν
δεν υπάρχουν στοιχήματα στα νικηφόρα στοιχήματα περιορισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις,
ανάλογα με τη σχετική χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
2. Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς ή στοιχήματα περιορισμού,
το τμήμα της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών που αφορά έναν τέτοιο συνδυασμό ή στοίχημα
περιορισμού μετατρέπεται σε τζακπότ. Το τμήμα του τζακπότ που αποτελείται από
στοιχηματισθέντα ποσά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στη Γαλλία προστίθεται στη δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών του πρώτου στοιχήματος «Couplé Ordre International», το οποίο
διοργανώνεται σε δεξαμενή ομαδοποιημένη με αυτήν της ίδιας χώρας όπου συνίσταται το
τζακπότ, είτε την επόμενη ημέρα είτε οποιαδήποτε άλλη ημέρα γνωστοποιηθεί στους παίκτες.
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3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ίππων που συμμετείχαν στην ιπποδρομία είναι μικρότερος
από τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που ορίζουν οι κανονισμοί της
διοργανώτριας χώρας, όπως γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα «Couplé Ordre International»
επιστρέφονται.
4. Εάν τα συνολικά νικηφόρα στοιχήματα είναι λιγότερα από τα ελάχιστα στοιχηματισθέντα
ποσά του Άρθρου 13 ανωτέρω, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη Γαλλία, η αντίστοιχη απόδοση
σταθμίζεται σε ίση αναλογία με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών
νικηφόρων στοιχημάτων της εν λόγω απόδοσης δια των ελάχιστων στοιχηματισθέντων ποσ ών
του Άρθρου 13 για αυτό το στοίχημα.
Το μη διανεμηθέν ποσό της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών ή, κατά περίπτωση, του
διανεμόμενου κέρδους χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός τζακπότ. Το τμήμα του τζακπότ
που αποτελείται από στοιχηματισθέντα ποσά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στη Γαλλία
προστίθεται στη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών του πρώτου στοιχήματος «Couplé Ordre
International», το οποίο διοργανώνεται σε δεξαμενή ομαδοποιημένη με αυτήν της ίδιας χώρας
όπου συνίσταται το τζακπότ, είτε την επόμενη ημέρα είτε οποιαδήποτε άλλη ημέρα
γνωστοποιηθεί στους παίκτες.
5. Εάν λιγότεροι από δύο ίπποι τερματίσουν σε ιπποδρομία που προσφέρει στοίχημα «Couplé
Ordre International», οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής χώρας γνωστοποιούνται στους
παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Στοίχημα «Trio Ordre International»
Άρθρο 159
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες που έχουν λάβει την έγκριση να συλλέγουν ή να συγκεντρώνουν
στοιχήματα στη Γαλλία επί ξένων ιπποδρομιών δύνανται να διοργανώνουν στοιχήματα «Trio
Ordre International» σε κοινή δεξαμενή ομαδοποιημένη με ορισμένη ξένη χώρα για τις
ιπποδρομίες που υποδεικνύονται στο επίσημο πρόγραμμα του Ομίλου.
Το στοίχημα «Trio Ordre International» παίζεται επιλέγοντας τρεις ίππους σε μία ιπποδρομία και
ορίζοντας τη σειρά τερματισμού τους.
Ένας συνδυασμός τριών ίππων περιλαμβάνει τα έξι πιθανά στοιχήματα περιορισμού των τριών
ίππων.
Σε κανονικό τερματισμό, ένα από αυτά τα στοιχήματα περιορισμού αντιστοιχεί στη σωστή σειρά
άφιξης, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αντιστοιχούν στη λανθασμένη σειρά άφιξης.
Ένα στοίχημα «Trio Ordre International» είναι νικηφόρο εάν οι τρεις επιλεγέντες ίπποι
καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις, και εάν η σειρά που επέλεξε ο παίκτης αντιστοιχεί στο
στοίχημα περιορισμού σωστής σειράς άφιξης.
Κάθε ίππος που συμμετέχει στη συγκεκριμένη ιπποδρομία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά όταν
γίνεται ο καθορισμός του νικηφόρου στοιχήματος περιορισμού.
Άρθρο 160
Ομαδοποιημένοι ίπποι
Στις χώρες όπου προσφέρεται αυτή η δυνατότητα, όταν δύο ή περισσότεροι ίπποι που έχουν
δηλωθεί ως συμμετέχοντες στην ίδια ιπποδρομία χαρακτηρίζονται ως «συνδεδεμένοι» για τους
σκοπούς του αμοιβαίου στοιχήματος, τότε ονομάζονται «ομαδοποιημένοι».
Εάν πλέον του ενός ομαδοποιημένοι ίπποι τερματίσουν στις τρεις πρώτες θέσεις της
ιπποδρομίας, θεωρούνται ότι έχουν τερματίσει με ταυτόχρονη άφιξη όσον αφορά τον καθορισμό
των νικηφόρων στοιχημάτων περιορισμού, με την επιφύλαξη ότι έχουν τερματίσει στην ίδια θέση
ή σε διαδοχικές θέσεις.
Οι όροι πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη της
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
Άρθρο 161
Ταυτόχρονη άφιξη ίππων
Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, οι νικηφόροι συνδυασμοί «Trio Ordre International» είναι οι
ακόλουθοι:
α) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης τριών ή περισσότερων ίππων στην πρώτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι όλα τα στοιχήματα περιορισμού κάθε συνδυασμού που αποτελείται από τους
ίππους που τερμάτισαν στην πρώτη θέση, με τρία στα τρία.
β)

Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ίππων στην πρώτη θέση και ενός ή περισσότερων
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ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που
περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους οποίους οι δύο ίπποι που τερμάτισαν πρώτοι είχαν
επιλεγεί για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, ενώ είχε επιλεγεί και ένας από τους ίππους που
τερμάτισαν στην τρίτη θέση.
γ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στη δεύτερη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους
οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ενώ είχαν επιλεγεί και
οι ίπποι που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, με δύο στα δύο.
δ) Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσότερων ίππων στην τρίτη θέση, νικηφόροι
συνδυασμοί είναι τα στοιχήματα περιορισμού που περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς στους
οποίους ο ίππος που τερμάτισε πρώτος είχε επιλεγεί για την πρώτη θέση, ο ίππος που τερμάτισε
δεύτερος είχε επιλεγεί για τη δεύτερη θέση, ενώ είχε επιλεγεί και ένας από τους ίππους που
τερμάτισαν στην τρίτη θέση.
Άρθρο 162
Μη συμμετέχοντες ίπποι
Στοιχήματα σε συνδυασμούς στους οποίους τουλάχιστον ένας ίππος είναι μη συμμετέχων
επιστρέφονται.
Άρθρο 163
Υπολογισμός αποδόσεων
Τα στοιχήματα που επεστράφησαν και οι νόμιμες παρακρατήσεις στη χώρα όπου
πραγματοποιείται η διανομή, αφαιρείται από το σύνολο των στοιχηματισθέντων ποσών.
Ο υπολογισμός των αποδόσεων γίνεται ως εξής:
1.

Κανονικός τερματισμός

Στοιχήματα σε συνδυασμούς στους οποίους τουλάχιστον ένας ίππος είναι μη συμμετέχων
επιστρέφονται.
2.

Τερματισμός με ταυτόχρονη άφιξη

Όταν υπάρχουν ομαδοποιημένοι ίπποι κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 160, τα νικηφόρα στοιχήματα
στους διάφορους νικηφόρους συνδυασμούς που αποτελούνται από ίππους της ίδιας ομάδας, οι
οποίοι έχουν οριστεί ότι θα τερματίσουν στις ίδιες ή διαδοχικές θέσεις, συγκεντρώνονται και
προστίθενται για να δημιουργήσουν μια ενιαία απόδοση.
Σε περίπτωση διάφορων νικηφόρων συνδυασμών, η δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών, ανάλογα
με τη χώρα όπου διεξάγεται η ιπποδρομία:
- διαιρείται σε τόσα ίσα μέρη όσοι και οι διάφοροι νικηφόροι συνδυασμοί. Στη συνέχεια, το
κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε
κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν αποτελούν τις επιπρόσθετες
ακαθάριστες αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
- ή μοιράζεται αναλογικά προς τον αριθμό των στοιχηματισθέντων ποσών σε κάθε νικηφόρο
συνδυασμό. Το πηλίκο που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό συνιστά την ακαθάριστη
απόδοση για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
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- ή μειώνεται κατά το ποσό των στοιχημάτων στους νικηφόρους συνδυασμούς. Το ποσό που
προκύπτει, το οποίο αποκαλείται διανεμόμενο κέρδος, διαιρείται σε τόσα μέρη όσοι και οι
νικηφόροι συνδυασμοί. Στη συνέχεια, το κάθε τέτοιο χωριστό ποσό μοιράζεται ανάλογα με τον
αριθμό των νικηφόρων στοιχημάτων σε κάθε νικηφόρο συνδυασμό. Τα πηλίκα που προκύπτουν
από τον ανωτέρω υπολογισμό, συν τη μονάδα στοιχηματισμού, συνιστούν τις ακαθάριστες
αποδόσεις για κάθε νικηφόρο συνδυασμό.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα, πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο
κατά την έναρξη της καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.

Άρθρο 164
Σύνθετα στοιχήματα
Οι παίκτες δύνανται να καταθέτουν τα στοιχήματα «Trio Ordre International» τους είτε σε μορφή
απλών συνδυασμών, συνδυάζοντας τρεις από τους επίσημα ανακοινωθέντες συμμετέχοντες
ίππους, ή με τη μορφή σύνθετων τύπων, οι οποίοι ονομάζονται «combinées» (πολλαπλοί) και
«champ» (κάλυψης).
Τα πολλαπλά σύνθετα στοιχήματα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre International»
που αφορούν συνδυασμούς, με τρία στα τρία, ενός αριθμού ίππων που επιλέγει ο παίκτης.
α) Ο παίκτης δύναται να στοιχηματίσει σε κάθε έναν από τους συνδυασμούς τριών ίππων της
επιλογής του μόνο εάν ορίσει την αντίστοιχη σειρά άφιξης σε ένα μόνο στοίχημα περιορισμού. Ο
αντίστοιχος σύνθετος τύπος ονομάζεται «formule simplifiée» (απλοποιημένος σύνθετος) και
περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) στοιχήματα περιορισμού των επιλεγέντων ίππων.
6
Εάν, για κάθε συνδυασμό τριών ίππων της επιλογής του, ο παίκτης επιλέξει να στοιχηματίσει στις
έξι πιθανές σειρές άφιξης, ο αντίστοιχος σύνθετος τύπος που ονομάζεται «formule dans tous les
ordres» (σε κάθε πιθανή σειρά) περιλαμβάνει:
Κ x (Κ-1) x (Κ-2) στοιχήματα περιορισμού των επιλεγέντων ίππων.
β) Οι σύνθετοι τύποι «champ total de deux chevaux» (πλήρους κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre International» που συνδυάζουν δύο ίππους που
έχουν ορισθεί από τον παίκτη ως στάνταρ επιλογές με όλους τους άλλους ίππους που έχουν
δηλωθεί επίσημα στην ιπποδρομία.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
de deux chevaux» περιλαμβάνει 6 x (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους που
επιλέχθηκαν «dans tous les ordres» και (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους που
επιλέχθηκαν σε «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη
σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή του.
γ) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel de deux chevaux» (μερικής κάλυψης δύο ίππων)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre International» που συνδυάζουν δύο στάνταρ
ίππους με μια επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον
παίκτη.
Εάν η επιλογή αυτή περιλαμβάνει P ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ partiel de deux chevaux»
καλύπτει 6 P στοιχήματα «Trio Ordre International» τύπου «dans tous les ordres» και P
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στοιχήματα «Trio Ordre International» τύπου «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο
παίκτης θα πρέπει να ορίσει περαιτέρω τη σειρά άφιξης των δύο στάνταρ ίππων στην επιλογή
του.
δ) Οι σύνθετοι τύποι «champ total d'un cheval» (πλήρους κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre International» που συνδυάζουν έναν ίππο που
έχει ορισθεί από τον παίκτη ως στάνταρ επιλογή με όλους τους άλλους επίσημα δηλωθέντες
ίππους, με δύο στα δύο.
Εάν στην ιπποδρομία συμμετέχουν N επίσημα δηλωθέντες ίπποι, ο σύνθετος τύπος «champ total
d'un cheval» περιλαμβάνει (N-1) x (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους που
επιλέχθηκαν «dans tous les ordres» και (N-1) x (N-2) στοιχήματα περιορισμού για τους ίππους
που επιλέχθηκαν σε «formule simplifiée». Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να
ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων
ίππων, καθώς σε κάθε συνδυασμό τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των
άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
ε) Οι σύνθετοι τύποι «champ partiel d'un cheval» (μερικής κάλυψης ενός ίππου)
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre International» που συνδυάζουν έναν στάνταρ
ίππο με μια επιλογή άλλων επίσημα συμμετεχόντων ίππων που έχουν επιλεχθεί από τον παίκτη,
με δύο στα δύο.
Εάν η επιλογή περιλαμβάνει Ρ ίππους, ο σύνθετος τύπος «champ total d'un cheval» περιλαμβάνει
3 x P x (P-1) στοιχήματα περιορισμού στους ίππους που επιλέχθηκαν «dans tous les ordres» και P
x (P-1) στοιχήματα περιορισμού στους ίππους που επιλέχθηκαν σε «formule simplifiée». Στην
τελευταία περίπτωση ο παίκτης θα πρέπει να ορίσει τη σειρά άφιξης του στάνταρ ίππου, αλλά όχι
απαραιτήτως τη σειρά άφιξης των άλλων ίππων που έχει επιλέξει, καθώς σε κάθε συνδυασμό
τριών ίππων υπάρχουν δύο στοιχήματα περιορισμού των άλλων ίππων πέραν του στάνταρ ίππου
στις δύο πιθανές σειρές τερματισμού.
στ) Τα στοιχηματισθέντα ποσά σε στοιχήματα «champ total» καθορίζονται σύμφωνα με τον
αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που έχουν δηλωθεί στον επίσημο κατάλογο του Ομίλου,
λαμβάνοντας υπόψη τους ίππους που έχουν δηλωθεί μη συμμετέχοντες κατά τη στιγμή της
καταχώρησης του στοιχήματος, εάν υπάρχουν.
Άρθρο 165
Ειδικές περιπτώσεις
α) Σε περίπτωση τερματισμού ίππων με ταυτόχρονη άφιξη, εάν δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά σε έναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς, το τμήμα της δεξαμενής
αποδιδόμενων ποσών ή διανεμόμενου κέρδους, ανά περίπτωση, που αφορά αυτόν τον νικηφόρο
συνδυασμό:
- είτε διανέμεται ισομερώς ανάμεσα στους υπόλοιπους νικηφόρους συνδυασμούς,
- είτε φυλάσσεται για να αποτελέσει ένα τζακπότ. Το τμήμα του τζακπότ που αποτελείται από
στοιχηματισθέντα ποσά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στη Γαλλία προστίθεται στη δεξαμενή
αποδιδόμενων ποσών του πρώτου στοιχήματος «Trio Ordre International», το οποίο
διοργανώνεται σε δεξαμενή ομαδοποιημένη με αυτήν της ίδιας χώρας όπου συνίσταται το
τζακπότ, είτε την επόμενη ημέρα είτε οποιαδήποτε άλλη ημέρα οριστεί.
Οι ειδικοί όροι, ανάλογα με τη χώρα καθώς και την προαναφερόμενη ιπποδρομιακή ημέρα,
πρέπει να γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του
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σχετικού στοιχήματος.
β) Όταν σε μια ιπποδρομία που προσφέρει στοίχημα «Trio Ordre International» δεν υπάρχουν
στοιχηματισθέντα ποσά στον νικηφόρο συνδυασμό ή, σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης, δεν
υπάρχουν στοιχηματισθέντα ποσά σε κανέναν από τους νικηφόρους συνδυασμούς, οι όροι και οι
προϋποθέσεις, ανάλογα με τη σχετική χώρα, γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά
την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
γ) Εάν λιγότεροι από τρεις ίπποι τερματίσουν σε ιπποδρομία που προσφέρει στοίχημα «Trio
Ordre International», οι όροι και οι προϋποθέσεις της σχετικής χώρας γνωστοποιούνται στους
παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος.
δ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των ίππων που συμμετείχαν στην ιπποδρομία είναι μικρότερος
από τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων ίππων που ορίζουν οι κανονισμοί της
διοργανώτριας χώρας, όπως γνωστοποιούνται στους παίκτες το αργότερο κατά την έναρξη
καταχώρησης του σχετικού στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα «Trio Ordre International»
επιστρέφονται.
ε) Εάν τα συνολικά νικηφόρα στοιχήματα είναι λιγότερα από τα ελάχιστα στοιχηματισθέντα
ποσά του Άρθρου 13 ανωτέρω, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη Γαλλία, η αντίστοιχη απόδοση
σταθμίζεται σε ίση αναλογία με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών
νικηφόρων στοιχημάτων της εν λόγω απόδοσης δια των ελάχιστων στοιχηματισθέντων ποσών
του Άρθρου 13 για αυτό το στοίχημα.
Το μη διανεμηθέν ποσό της δεξαμενής αποδιδόμενων ποσών ή, κατά περίπτωση, του
διανεμόμενου κέρδους χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός τζακπότ. Το τμήμα του τζακπότ
που αποτελείται από στοιχηματισθέντα ποσά τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στη Γαλλία
προστίθεται στη δεξαμενή αποδιδόμενων ποσών του πρώτου στοιχήματος «Trio Ordre
International», το οποίο διοργανώνεται σε δεξαμενή ομαδοποιημένη με αυτήν της ίδιας χώρας
όπου συνίσταται το τζακπότ, είτε την επόμενη ημέρα είτε οποιαδήποτε άλλη ημέρα
γνωστοποιηθεί στους παίκτες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ V
ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 166
Τα στοιχήματα καταχωρούνται εκτός ιπποδρόμου στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1, ή με τα μέσα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 κι εφεξής της
παρούσας Ενότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σημεία στοιχηματισμού Ομίλου
Άρθρο 167
Αδειοδοτημένα καταστήματα καταχώρησης στοιχημάτων
Τα στοιχήματα καταχωρούνται στα σημεία στοιχηματισμού που εκμεταλλεύεται ο Όμιλος.
Όταν ο Όμιλος χορηγεί άδεια για σημεία στοιχηματισμού σε ιδιώτες, σύμφωνα με το Άρθρο 27-1
του τροποποιηθέντος διατάγματος υπ’ αριθμ. 97-456 της 5ης Μαΐου 1997, τα καταστήματα αυτά
δύνανται να καταχωρούν στοιχήματα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με τον Όμιλο.
Σε κάθε σημείο στοιχηματισμού του Ομίλου αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τις ώρες
λειτουργίας των στοιχηματικών δραστηριοτήτων ή με πιθανές αργίες, και γνωστοποιούνται όλοι
οι διαθέσιμοι τύποι στοιχηματισμού στους παίκτες.
Άρθρο 168
Τρόποι καταχώρησης στοιχημάτων σε ιπποδρομιακή συγκέντρωση
Η καταχώρηση στοιχημάτων σε κάθε ιπποδρομία συνεχίζεται μέχρι το σήμα «Παύση
Στοιχηματισμού», το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δίνεται μετά από την
επιβεβαιωμένη εκκίνηση της ιπποδρομίας. Κανένα στοίχημα, ακόμα κι αν είναι στη φάση της
καταχώρησης, δεν μπορεί να καταχωρηθεί αφού ηχήσει το εν λόγω σήμα.
Η καταχώρηση στοιχημάτων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως ο στοιχηματισμός στον
ιππόδρομο.
Η πληρωμή των κερδών ξεκινάει μόλις ανακοινωθούν επίσημα οι αποδόσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στοιχηματισμός σε τερματικό πράκτορα
Άρθρο 169
Η καταχώρηση και η ακύρωση στοιχημάτων, η πληρωμή κερδών και η επιστροφή χρημάτων,
αλλά και η διαχείριση ενός λογαριασμού στον Όμιλο μπορούν να γίνουν μέσω τερματικού
πράκτορα.
Άρθρο 170
Τα στοιχήματα καταχωρούνται είτε με δελτία είτε με κωδικούς QR, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο
2 της Ενότητας VII., ή διατυπώνοντας προφορικά τη στοιχηματική επιλογή στον πράκτορα. Τα
στοιχήματα πληρώνονται με μετρητά, «chèque pari», «chèque de gain», αποδεικτικό κέρδους,
τραπεζική κάρτα, ή με χρέωση στον λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης στον Όμιλο, μέσω της
ατομικής κάρτας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Ενότητας.
Μετά την πληρωμή του στοιχηματισθέντος ποσού ή τη χρέωση του λογαριασμού του παίκτη στον
Όμιλο, η καταχώρηση ολοκληρώνεται με την έκδοση ενός αποδεικτικού στοιχηματισμού από το
τερματικό, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 3 και 4 του Άρθρου 210, ή ενός αποδεικτικού,
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 189, για λειτουργίες που αφορούν τον λογαριασμό που τηρεί ο
παίκτης στον Όμιλο, μέσω της ατομικής κάρτας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας
Ενότητας.
Καμία αξίωση σχετικά με τυχόν λάθος στην παράδοση ή το περιεχόμενο του αποδεικτικού δεν θα
γίνεται δεκτή αφότου ο παίκτης απομακρυνθεί από το σημείο στοιχηματισμού ή το γκισέ του
ιπποδρόμου.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των
λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που εμφανίζονται στο σχετικό αποδεικτικό του παίκτη.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 171
Η απόδοση κερδών και η επιστροφή χρημάτων γίνεται, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 24,
μέσω τερματικών πράκτορα, σε μετρητά για το σύνολο ή μέρος του ποσού κερδών, ή/και με
«chèque pari», ή/και με «chèque de gain» ή/και τραπεζικώς, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του Άρθρου 25.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Στοιχηματισμός σε διαδραστικό τερματικό
Άρθρο 172
Η καταχώρηση και η ακύρωση στοιχημάτων, η πληρωμή κερδών και η επιστροφή χρημάτων,
αλλά και η διαχείριση ενός λογαριασμού στον Όμιλο μπορούν να γίνουν μέσω διαδραστικών
τερματικών.
Όταν αυτά τα τερματικά εγκαθίστανται εκτός ιπποδρόμου, τίθενται υπό την ευθύνη των
αδειοδοτημένων σημείων καταχώρησης στοιχημάτων του Ομίλου που προβλέπονται στο Άρθρο
167.
Άρθρο 173
Τα στοιχήματα καταχωρούνται ακολουθώντας τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην οθόνη
αφής του τερματικού και πληρώνονται, σύμφωνα με τους όρους που γνωστοποιούνται στους
παίκτες, με μετρητά, «chèque pari», «chèque de gain», αποδεικτικό κέρδους, τραπεζική κάρτα, ή
με χρέωση στον λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης στον Όμιλο, ανάλογα με τον τύπο τερματικού.
Μετά την πληρωμή του στοιχηματισθέντος ποσού ή μετά τη χρέωση του λογαριασμού που τηρεί
ο παίκτης στον Όμιλο, το τερματικό, ανάλογα με τον τύπο του, εκδίδει αποδεικτικό
στοιχηματισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 210, ή
αποδεικτικό σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 189, για λειτουργίες που αφορούν τον
λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης στον Όμιλο, μέσω της ατομικής κάρτας που αναφέρεται στο
Κεφάλαιο 5 της παρούσας Ενότητας, ή, στην τελευταία περίπτωση, ο παίκτης δύναται να δει το
στοίχημά του σε συσκευές που δίνουν αυτήν τη δυνατότητα στα σημεία στοιχηματισμού της
παρούσας Ενότητας, ή στους ιπποδρόμους που συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με το κεντρικό
σύστημα του Ομίλου. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, επαφίεται στον κάτοχο της ατομικής
κάρτας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Ενότητας να επιβεβαιώσει ότι τα
καταχωρηθέντα συμφωνούν με την επιλογή του, ενώ οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με πιθανό
λάθος μετά την απομάκρυνση του παίκτη από το σημείο στοιχηματισμού ή το γκισέ του
ιπποδρόμου δεν θα γίνεται δεκτή.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των
λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που εμφανίζονται στο ιστορικό τελευταίων ενεργειών
που μπορεί να εκτυπώσει ο κάτοχος της ατομικής κάρτας που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 της
παρούσας Ενότητας
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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Άρθρο 174
Η πληρωμή κερδών και η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 24, με «chèque de gain» μέσω τερματικών που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα,
ακολουθώντας τις διαδικασίες που υποδεικνύονται στην οθόνη και εντός των ορίων που
γνωστοποιούνται στους παίκτες.
Η επιστροφή χρημάτων ακυρωθέντων αποδεικτικών στοιχηματισμού πραγματοποιείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, με «chèque pari» μέσω τερματικών που προσφέρουν
αυτήν τη δυνατότητα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που υποδεικνύονται στην οθόνη και εντός
των ορίων που γνωστοποιούνται στους παίκτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Στοιχηματισμός σε λογαριασμό παίκτη στον Όμιλο
Άρθρο 175
Οι παίκτες δύνανται να καταχωρούν στοιχήματα σε λογαριασμό που τηρούν στον Όμιλο.
Μόνο ιδιώτες άνω του νομίμου ορίου ηλικίας μπορούν να αιτηθούν το άνοιγμα ενός τέτοιου
λογαριασμού. Ανεξαρτήτως των μέσων που χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση στοιχημάτων,
όπως προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, ένα άτομο μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό,
σύμφωνα με το παρόν.
Άρθρο 176
Οι ενδιαφερόμενοι παίκτες δύνανται να αιτηθούν το άνοιγμα του λογαριασμού τους στον Όμιλο
κατόπιν των διαδικασιών που αναφέρονται κάτωθι.
Η ειδική αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ομίλου, στην
εφαρμογή για κινητές συσκευές, στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου, ή κατόπιν αιτήματος
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Στοιχηματισμού μέσω τηλεφώνου.
Ο λογαριασμός θεωρείται ότι έχει ανοίξει πλήρως όταν ο Όμιλος λάβει τη σχετική αίτηση του
παίκτη, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα έγγραφα που
αναγράφονται στην αίτηση, ήτοι μια φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο πλευρών),
διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης, καθώς και ένα έγγραφο ταυτοποίησης τραπεζικού
λογαριασμού, όπου θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ αυτού, σε περίπτωση που ο παίκτης ζητήσει
τραπεζική μεταφορά.
Ο λογαριασμός αυτός θα τηρείται στο όνομα του παίκτη σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή τρίτου κράτους που επιβάλλει αντίστοιχες υποχρεώσεις
σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, και που εμφανίζεται στον κατάλογο που προβλέπεται σε διάταγμα του υπουργού
Οικονομικών της Γαλλίας.
Αφού επιβεβαιωθεί ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα αντιστοιχούν στην αίτηση για τη
δημιουργία λογαριασμού, κι εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο Όμιλος γνωστοποιεί στον
ενδιαφερόμενο παίκτη τον αριθμό λογαριασμού του και, ανάλογα με τους ειδικούς όρους κάθε
μέσου καταχώρησης στοιχημάτων του παρόντος Κανονισμού, τους κωδικούς και τα λοιπά
στοιχεία που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του στον Όμιλο.
Ο αριθμός, ο κωδικός PIN και τα στοιχεία του λογαριασμού στον Όμιλο είναι αυστηρά
προσωπικά, ενώ ο Όμιλος αποποιείται κάθε ευθύνη δόλιας χρήσης αυτών. Ο παίκτης είναι ο
μόνος υπεύθυνος για την τήρηση, τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και τη χρήση των
πληροφοριών πρόσβασης στον λογαριασμό του.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει την επιστολή που επιβεβαιώνει το άνοιγμα του
λογαριασμού του, ο Όμιλος προβαίνει στην αναστολή του λογαριασμού, ενώ το όποιο υπόλοιπο
τηρείται στα βιβλία για περίοδο δύο ετών.
Ο δικαιούχος του λογαριασμού που ανεστάλη σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους δύναται,
ωστόσο, εντός της προαναφερόμενης περιόδου δύο ετών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων
του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα της Γαλλίας, να ζητήσει είτε την άρση της
αναστολής του λογαριασμού του είτε την κατάθεση του υπολοίπου του λογαριασμού του,
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εφόσον έχει καταθέσει νόμιμα τα στοιχήματά του πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού,
κοινοποιώντας στον Όμιλο ένα αποδεικτικό κατοικίας.
Ο παίκτης δύναται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα κατάθεσης στοιχημάτων του παρόντος
Κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων 5 έως 8 της παρούσας Ενότητας.
Άρθρο 177
Μέχρι τη λήψη της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού από τον Όμιλο, δεόντως συμπληρωμένης
και υπογεγραμμένης, καθώς και του συνόλου των δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με την
τρίτη παράγραφο του Άρθρου 176 ανωτέρω, ο λογαριασμός ανοίγει προσωρινά για περίοδο 30
ημερών.
Μετά την επιβεβαίωση της συμφωνίας των δικαιολογητικών εγγράφων με τη σχετική αίτηση, ο
Όμιλος αποστέλλει στον παίκτη μέσω ταχυδρομείου την επιβεβαίωση ανοίγματος του
λογαριασμού του.
Μέχρι τη λήψη των εγγράφων που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου 176
ανωτέρω, το μέγιστο ποσό που μπορεί κανείς να πιστώσει σε έναν προσωρινό λογαριασμό είναι
250 ευρώ.
Κατά την περίοδο μεταξύ του προσωρινού ανοίγματος και του οριστικού ανοίγματος του
λογαριασμού, ο παίκτης δεν δύναται να πραγματοποιήσει καταθέσεις.
Εάν παρέλθει η περίοδος των 30 ημερών της πρώτης παραγράφου του παρόντος Άρθρου χωρίς ο
Όμιλος να λάβει την αίτηση και τα έγγραφα που αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του Άρθρου
176, ο λογαριασμός απενεργοποιείται και ο δικαιούχος δεν θα δύναται πια να στοιχηματίσει
μέσω του λογαριασμού αυτού, ούτε να καταθέσει χρήματα σε αυτόν.
Ωστόσο, μετά την παρέλευση της ανωτέρω περιόδου, ο δικαιούχος έχει μια επιπλέον προθεσμία
30 ημερών για να προσκομίσει την αίτηση και τα έγγραφα της προαναφερόμενης παραγράφου.
Εάν, μετά τη λήξη της πρόσθετης προθεσμίας, ο δικαιούχος δεν έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα
έγγραφα, ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει την επιστολή που επιβεβαιώνει το
άνοιγμα του λογαριασμού του, ο Όμιλος προβαίνει στο κλείσιμο του λογαριασμού, ενώ το όποιο
υπόλοιπο τηρείται στα βιβλία για προθεσμία δύο ετών.
Ο δικαιούχος του λογαριασμού που έκλεισε σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους δύναται, ωστόσο,
εντός της προαναφερόμενης περιόδου δύο ετών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα της Γαλλίας, να ζητήσει είτε την άρση της
αναστολής του λογαριασμού του είτε την κατάθεση του υπολοίπου του λογαριασμού του,
εφόσον έχει καταθέσει νόμιμα τα στοιχήματά του πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού,
κοινοποιώντας στον Όμιλο, ανάλογα με την αιτία κλεισίματος του λογαριασμού:
- είτε όλα τα έγγραφα της δεύτερης παραγράφου του παρόντος Άρθρου,
- είτε ένα αποδεικτικό κατοικίας.
Άρθρο 178
Οι διατάξεις του Άρθρου 7.1. εφαρμόζονται στις πληροφορίες που αποστέλλονται και είναι
υποχρεωτικές για το άνοιγμα ενός λογαριασμού, με παραλήπτη τον Όμιλο.
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Άρθρο 179
Ο Όμιλος δύναται να απορρίψει το άνοιγμα ή να διακόψει τη λειτουργία ενός λογαριασμού,
χωρίς να πρέπει να δικαιολογήσει στον ενδιαφερόμενο τα αίτια της απόφασής του.
Οποιαδήποτε ένσταση που κατατίθεται μέσω δικαστικού επιμελητή ή με συστημένη επιστολή
στον Όμιλο μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας του σχετικού λογαριασμού.
Ο Όμιλος προβαίνει στο κλείσιμο όλων των λογαριασμών που δεν έχουν πραγματοποιήσει
κινήσεις τα τελευταία τρία χρόνια.
Ο Όμιλος δύναται να επιβάλλει τέλη για το κλείσιμο του λογαριασμού· το μέγιστο ποσό αυτών
γνωστοποιείται στους παίκτες κατά το άνοιγμα του λογαριασμού.
Άρθρο 180
Ο παίκτης δύναται να καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό του:
- με χρεωστική κάρτα στο όνομά του, μέσω της ατομικής κάρτας του Κεφαλαίου 5 της
παρούσας Ενότητας στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι
συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, ή μέσω σύνδεσής του στην ιστοσελίδα ή την
εφαρμογή του Ομίλου για κινητές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του
λογαριασμού και την παροχή υπηρεσιών του Ομίλου.
-

με τραπεζικό έμβασμα στις υπηρεσίες του Ομίλου.

- με μετρητά, μέσω της ατομικής κάρτας του Κεφαλαίου 5 της παρούσας Ενότητας στα σημεία
στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό
σύστημα του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 187 και 188.
Ο παίκτης αναγνωρίζει εκ των προτέρων τις χρεώσεις του τραπεζικού του λογαριασμού που
προκύπτουν από την κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό του στον Όμιλο, για τις οποίες
χρειάζονται, κυρίως, ο αριθμός της τραπεζικής του κάρτας και η ημερομηνία λήξης, ή ο αριθμός
της τραπεζικής του κάρτας και ο κωδικός στο πίσω μέρος αυτής.
Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα που αποστέλλει ο Όμιλος αποτελούν απόδειξη των
συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω τραπεζικής κάρτας, αλλά και της χρέωσης του
λογαριασμού στον οποίο αντιστοιχεί αυτή η κάρτα.
Οι καταθέσεις με λογιστικό χρήμα πιστώνονται στον λογαριασμό του παίκτη στον Όμιλο μόνο
μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, σύμφωνα με τους τραπεζικούς κανόνες.
Το ποσό των κερδών ή οι επιστροφές πιστώνονται στον λογαριασμό του παίκτη.
Ο παίκτης δύναται, επίσης, μέσω της ατομικής κάρτας του Κεφαλαίου 5 της παρούσας Ενότητας
στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το
κεντρικό σύστημα του Ομίλου, να πιστώσει στον λογαριασμό του το κέρδος από ένα αποδεικτικό
στοιχηματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης παραγράφου του Άρθρου 25.
Τα ποσά που κατατίθενται στον λογαριασμό ή που πιστώνονται σε αυτόν δεν δικαιούνται τόκο.
Άρθρο 181
Ο παίκτης δύναται να επιλέξει, είτε μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών του Ομίλου, είτε μέσω
σύνδεσής του στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Ομίλου για κινητές συσκευές, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του λογαριασμού, ένα μέγιστο ποσό καταθέσεων ανά
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εβδομάδα.
Εάν φτάσει αυτό το ποσό, τότε ενημερώνεται αντιστοίχως, και κάθε νέα κατάθεση που ξεπερνάει
το όριο που έχει επιλέξει για τη σχετική εβδομάδα απορρίπτεται.
Ο παίκτης δύναται να τροποποιήσει το μέγιστο ποσό καταθέσεων που έχει επιλέξει. Ωστόσο, μια
ελάχιστη προθεσμία, που γνωστοποιείται σε αυτόν, μπορεί να απαιτηθεί για την αύξηση του
ανωτέρω ορίου.
Ο παίκτης δύναται να μπλοκάρει τον λογαριασμό του, είτε προσωρινά, για μια περίοδο που θα
επιλέξει μεταξύ αυτών που του προτείνει ο Όμιλος, είτε οριστικά. Σε αυτήν την τελευταία
περίπτωση, ο λογαριασμός κλείνει.
Άρθρο 182
Εάν ο παίκτης αιτηθεί ανάληψη από τον λογαριασμό του, τότε αυτή πραγματοποιείται:
- με επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα στις υπηρεσίες του Ομίλου.
- με μετρητά, μέσω της ατομικής κάρτας του Κεφαλαίου 5 της παρούσας Ενότητας στα σημεία
στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό
σύστημα του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 187 και 188.
Με εξαίρεση την περίπτωση κλεισίματος λογαριασμού, ο παίκτης δύναται να κάνει ανάληψη
μόνο των κερδών του. Τα ποσά που αντιστοιχούν σε μπόνους ή σε άλλες πιστώσεις σ τον
λογαριασμό, με προωθητικές ενέργειες του Ομίλου, δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας
ανάληψης ούτε να κατατεθούν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, με την επιφύλαξη αντίθετων
διατάξεων των κανονισμών για τις προωθητικές ενέργειες.
Άρθρο 183
Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική ιδιοκτησία και τη νομική
προστασία των βάσεων δεδομένων, ο παίκτης δεν δύναται, με κίνδυνο ποινικών διώξεων, να
χρησιμοποιήσει ή να εκμεταλλευτεί άμεσα ή έμμεσα, με σκοπό να αποκομίσει κέρδος ή όχι, το
σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση ή τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω αυτού του
συστήματος, εκτός εάν πρόκειται για προσωπική του χρήση και αποκλειόμενης οποιασδήποτε
δημόσιας χρήσης. Ειδικότερα, ο παίκτης δεν δύναται:
- να χρησιμοποιήσει το σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση ή τις πληροφορίες αυτού του
συστήματος για λογαριασμό ή προς όφελος τρίτου.
- να αναπαράγει, με σκοπό να αποκομίσει κέρδος ή όχι, στοιχεία που προκύπτουν από τις
πληροφορίες του εξυπηρετητή του Ομίλου.
- να καταγράψει ή να αντιγράψει τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέσο, οποιασδήποτε
φύσης, που του επιτρέπουν να ανασυνθέσει τα αρχικά δεδομένα εν όλω ή εν μέρει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ατομική κάρτα
Άρθρο 184
Η καταχώρηση στοιχημάτων μέσω ατομικής κάρτας, της οποίας η εμπορική ονομασία
γνωστοποιείται στους παίκτες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα σημεία στοιχηματισμού του
Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου και
που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα.
Τα στοιχήματα καταχωρούνται μέσω της ατομικής κάρτας στον λογαριασμό του παίκτη στον
Όμιλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας.
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα σε μόνο μία ατομική κάρτα.
Άρθρο 185
Ο Όμιλος αποστέλλει ταχυδρομικώς στον δικαιούχο του λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας, σε χωριστούς φακέλους, τον αριθμό λογαριασμού και
την ατομική κάρτα από τη μία, και τον κωδικό της κάρτας από την άλλη.
Άρθρο 186
Τα φυσικά πρόσωπα άνω του νόμιμου ορίου ηλικίας δύνανται επίσης να αποκτήσουν την
ατομική κάρτα και το μυστικό κωδικό, που αντιστοιχούν σε έναν προσωρινό λογαριασμό στον
Όμιλο, ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις του Άρθρου 177, είτε άμεσα από τον Όμιλο, είτε στα
σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το
κεντρικό σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα.
Άρθρο 187
Το ποσό που μπορεί να πιστώσει σε και να τραβήξει από τον λογαριασμό του ο παίκτης σε
μετρητά, μέσω της ατομικής κάρτας, στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, περιορίζεται στα 2.000
ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα, ενώ εάν το ποσό είναι μεταξύ 1.000 και 2.000 ευρώ, είναι
απαραίτητο κι ένα έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας του δικαιούχου.
Άρθρο 188
Ειδικοί όροι
Με την επιφύλαξη ενός ελάχιστου μηνιαίου ποσού στοιχημάτων, αλλά και της πολύ καλής
γνώσης του παίκτη, ο Όμιλος δύναται να προτείνει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου
187, το ποσό κατάθεσης ή ανάληψης σε μετρητά, μέσω της ατομικής κάρτας, στα σημεία
στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό
σύστημα του Ομίλου, να ανέλθει στα 2.000 ευρώ ανά ημερολογιακή εβδομάδα. Για κάθε
κατάθεση που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μετρητοίς, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου
πιστοποίησης της ταυτότητας του δικαιούχου.
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Άρθρο 189
Διαδικασία κατάθεσης στοιχημάτων
I. – Αφού ο παίκτης περάσει ανέπαφα την ατομική του κάρτα στο σχετικό αναγνώστη, δύναται
να πραγματοποιήσει άμεσα τις κάτωθι ενέργειες στον λογαριασμό του:
- Να δει πληροφορίες του λογαριασμού του και να καταθέσει χρήματα.
- Να καταθέσει ή να ακυρώσει στοιχήματα ποσού έως και 30 ευρώ.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο παίκτης οφείλει να αποδείξει την ταυτότητά του, σύμφωνα με τη
διαδικασία που υποδεικνύεται στην οθόνη. Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί από τον παίκτη και να
αποδείξει την ταυτότητά του ανεξαρτήτως ποσού, κατά τη διάρκεια ή πριν από οποιαδήποτε
συναλλαγή, σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην οθόνη.
Ο παίκτης δύναται, επίσης, να επιλέξει να ταυτοποιείται πριν από οποιαδήποτε ενέργεια σ τον
λογαριασμό του, ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο δικαιούχος του λογαριασμού ταυτοποιείται πριν από κάθε ενέργεια στον
λογαριασμό του, αφού περάσει ανέπαφα την ατομική του κάρτα, σύμφωνα με τη διαδικασία που
υποδεικνύεται στην οθόνη.
II. – Ο παίκτης θα μπορεί να καταχωρεί στοιχήματα στον λογαριασμό του εφόσον το υπόλοιπό
του επαρκεί, εφόσον είναι τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο που απαιτείται για την καταχώρηση
του στοιχήματος/των στοιχημάτων. Ο Όμιλος δεν θα φέρει ευθύνη για στοιχήματα που δεν
καταχωρήθηκαν λόγω έλλειψης υπολοίπου στον λογαριασμό του παίκτη.
III. – Ο παίκτης αποστέλλει την εντολή στοιχηματισμού στον Όμιλο, ο οποίος την καταχωρεί και
του αποστέλλει ένα μη νικηφόρο αποδεικτικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 173.
Το αποδεικτικό φέρει τις λεπτομέρειες των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό
σύμφωνα με τις εντολές του παίκτη, καθώς και τις λεπτομέρειες των καταχωρηθέντων
στοιχημάτων. Αφού λάβει το αποδεικτικό, ο παίκτης επιβεβαιώνει τη συμφωνία των ενεργειών
με τις εντολές του.
IV. – Καμία ένσταση σχετικά με ενδεχόμενο λάθος στην παράδοση ή το περιεχόμενο του
αποδεικτικού δεν θα γίνεται δεκτή αφότου ο παίκτης απομακρυνθεί από το σημείο
στοιχηματισμού του Ομίλου ή το γκισέ του ιπποδρόμου που προσφέρει αυτήν την υπηρεσία.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων:
- διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που
εμφανίζονται στο αποδεικτικό του παίκτη.
- ένστασης του παίκτη σχετικά με την καταχώρηση από τον Όμιλο στοιχήματος, το οποίο,
σύμφωνα με το ίδιο, δεν είχε καταθέσει.
- τη διεκδίκηση στοιχήματος από τον παίκτη το οποίο δεν είχε καταχωρηθεί.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Στοιχηματισμός μέσω τηλεφώνου
Άρθρο 190
Τα τηλεφωνικά στοιχήματα μπορούν να καταχωρηθούν μόνο σε λογαριασμό του παίκτη στον
Όμιλο.
Οι παίκτες που έχουν ήδη λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία
στοιχηματισμού μέσω τηλεφώνου. Η καταχώρηση του πρώτου τηλεφωνικού στοιχήματος από τον
παίκτη συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, που
προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του
Άρθρου 3.
Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι παίκτες θα πρέπει να αιτηθούν το άνοιγμα ενός λογαριασμού στον
Όμιλο, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας.
Το ελάχιστο στοιχηματισθέν ποσό μέσω τηλεφώνου γνωστοποιείται στους παίκτες κατά την
αίτηση ανοίγματος λογαριασμού. Οποιαδήποτε επόμενη τροποποίηση του ποσού αυτού
γνωστοποιείται στους παίκτες γραπτώς.
Άρθρο 191
Τηλεφωνικές εντολές λαμβάνονται από τους παίκτες όλες τις ημέρες. Τα ωράρια λειτουργίας,
καθώς και τα στοιχήματα και οι αποδεκτοί τύποι στοιχηματισμού, γνωστοποιούνται στους
παίκτες.
Άρθρο 192
Διαδικασία κατάθεσης στοιχημάτων
I.

– Ο παίκτης αναφέρει τον αριθμό και το υπόλοιπο του λογαριασμού του.

Ο παίκτης μπορεί να δώσει τις λεπτομέρειες του στοιχήματος μόνο μετά τη συμφωνία του
υπολοίπου του λογαριασμού του. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για
οποιοδήποτε στοίχημα δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο υπόλοιπο
του λογαριασμού ή καθυστέρησης εύρεσης της αιτίας αυτής της συμφωνίας.
Τα στοιχήματα εκτελούνται βάσει της σειράς με την οποία τα διατυπώνει ο παίκτης, με την
επιφύλαξη ότι ο λογαριασμός έχει επαρκές υπόλοιπο για την εκτέλεση του στοιχήματος. Κανένα
στοίχημα δεν εκτελείται με την αίρεση ότι ένα άλλο στοίχημα θα είναι νικηφόρο.
Ο παίκτης θα πρέπει να διευκρινίσει την ονομασία της συγκέντρωσης, καθώς και του ιπποδρόμου
στον οποίο θέλει να καταχωρήσει το στοίχημα, το είδος του στοιχήματος, τον αριθμό της
ιπποδρομίας, και τους αριθμούς των ίππων που συναποτελούν το στοίχημά του, σύμφωνα με τον
επίσημο κατάλογο του Ομίλου. Για λόγους ασφαλείας, διευκρινίζει και τα ονόματα των ίππων.
Έπειτα, ορίζει το ποσό κάθε στοιχήματος και, εάν πρόκειται για σύνθετα στοιχήματα, το βασικό
στοιχηματισθέν ποσό σε κάθε στοίχημα, αλλά και το συνολικό ποσό.
Αφού ο παίκτης δώσει το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών, επισημαίνει για λόγους ελέγχου το
συνολικό ποσό των καταχωρηθέντων στοιχημάτων. Ο υπεύθυνος του Ομίλου επαναλαμβάνει στη
συνέχεια τις λεπτομέρειες όλων των στοιχημάτων του παίκτη, τον πληροφορεί ότι το ποσό θα
αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του, και τον ενημερώνει ποιο είναι το νέο υπόλοιπό του. Εάν ο
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παίκτης δεν κάνει κάποια άμεση διόρθωση, τα στοιχήματα καταχωρούνται οριστικά και
θεωρούνται ότι συμφωνούν με τις εντολές του παίκτη, με την επιφύλαξη ακύρωσης από πλευράς
του σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του Άρθρου 14.
II.

– Τα τηλεφωνικά στοιχήματα καταχωρούνται με αποκλειστική ευθύνη του παίκτη.

Κατά συνέπεια, οι εντολές που καταχωρούνται από τον υπεύθυνο του Ομίλου, οι οποίες στην
συνέχεια εκτελούνται, είναι οι μόνες έγκυρες.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων:
- διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που
έχει διατυπώσει ο παίκτης.
- ένστασης του παίκτη σχετικά με την καταχώρηση από τον Όμιλο στοιχήματος, το οποίο,
σύμφωνα με το ίδιο, δεν είχε καταθέσει.
- τη διεκδίκηση στοιχήματος από τον παίκτη το οποίο δεν είχε καταχωρηθεί.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Σε περίπτωση ελαττωματικής τηλεφωνικής σύνδεσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην ακούει
καλά ο υπεύθυνος του Ομίλου, ο τελευταίος μπορεί να αρνηθεί την καταχώρηση του
στοιχήματος.
III. – Σε περίπτωση τηλεφωνικού στοιχήματος από χώρα του εξωτερικού, ο παίκτης
επιβεβαιώνει ότι η καταχώρηση αμοιβαίων ιπποδρομιακών στοιχημάτων δεν υπόκειται σε
νομικούς περιορισμούς και δεν απαγορεύεται στην εν λόγω χώρα.
Επίσης ο παίκτης βεβαιώνει για τη νομιμότητα των ενεργειών του. Ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη
προηγούμενης ενημέρωσης των παικτών σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
Ο Όμιλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη ζημία που υφίσταται ο παίκτης λόγω μη
συμμόρφωσης με έναν νομικό περιορισμό ή απαγόρευση της χώρας στην οποία βρίσκεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Στοιχηματισμός μέσω μηνύματος (SMS)
Άρθρο 193
Ο Όμιλος μπορεί να προσφέρει υπηρεσία καταχώρησης στοιχημάτων μέσω μηνύματος (SMS).
Τα στοιχήματα μέσω SMS μπορούν να καταχωρηθούν μόνο σε λογαριασμό του παίκτη στον
Όμιλο.
Οι παίκτες που έχουν ήδη λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία
στοιχηματισμού μέσω SMS. Η καταχώρηση του πρώτου στοιχήματος μέσω SMS από τον παίκτη
συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, που προβλέπονται στο
παρόν Κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 3.
Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι παίκτες θα πρέπει να αιτηθούν το άνοιγμα ενός λογαριασμού στον
Όμιλο, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας. Προκειμένου οι
παίκτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία, η ειδική αίτηση ανοίγματος
λογαριασμού του Άρθρου 176 θα πρέπει να αναφέρει τον τηλεφωνικό αριθμό του παίκτη, από
τον οποίο θέλει να καταχωρεί στοιχήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι παίκτες εξουσιοδοτούν τον Όμιλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 78-17
της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε, περί της Πληροφορικής, των αρχείων και των
ελευθεριών, να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στους
αναδόχους και συνεργάτες του, για το σκοπό καταχώρησης στοιχημάτων.
Το ελάχιστο και μέγιστο ποσό στοιχηματισμού, καθώς και οι τύποι στοιχημάτων που
προσφέρονται με SMS, γνωστοποιούνται στον παίκτη. Κάθε επόμενη τροποποίηση του ελάχιστου
ή μέγιστου ποσού στοιχηματισμού, καθώς και κάθε αλλαγή των τύπων στοιχημάτων που
προσφέρονται, γνωστοποιούνται στους παίκτες γραπτώς.
Άρθρο 194
Διαδικασία κατάθεσης στοιχημάτων
Κάθε SMS μπορεί να έχει μόνο ένα στοίχημα.
Για τα στοιχήματα «Simple» και «Couplé» των Κεφαλαίων 1 και 3 της Ενότητας ΙΙ, και για τα
στοιχήματα «Simple International» και «Couplé International» των Κεφαλαίων 2 και 3 της
Ενότητας IV, το SMS μπορεί να περιλαμβάνει τους πίνακες «Gagnant» και «Placé».
Ο παίκτης στέλνει την εντολή στοιχηματισμού με SMS στον Όμιλο, στον τηλεφωνικό αριθμό
αποστολής στοιχημάτων με SMS· ο Όμιλος καταχωρεί το στοίχημα και αποστέλλει απαντητικό
SMS επιβεβαίωσης της καταχώρησης καθενός στοιχήματος, καθώς και τους ανωτέρω πίνακες.
Τα στοιχήματα εκτελούνται βάσει της σειράς με την οποία τα στέλνει ο παίκτης, με την
επιφύλαξη ότι ο λογαριασμός έχει επαρκές υπόλοιπο για την εκτέλεση του στοιχήματος. Κανένα
στοίχημα δεν εκτελείται με την αίρεση ότι ένα άλλο στοίχημα θα είναι νικηφόρο.
Ο Όμιλος δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιοδήποτε στοίχημα δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί
λόγω έλλειψης συμφωνίας στο υπόλοιπο του λογαριασμού ή καθυστέρησης εύρεσης της αιτίας
αυτής της συμφωνίας.
Ο παίκτης θα πρέπει να συντάξει το στοίχημά του σύμφωνα με τον οδηγό που του κοινοποιεί ο
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Όμιλος, τον οποίο μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Ομίλου για κινητές
συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του λογαριασμού, ανάλογα με τον τύπο
του στοιχήματος, και να διευκρινίσει:
- την ονομασία της συγκέντρωσης, στην οποία θέλει να στοιχηματίσει,
- τον αριθμό της ιπποδρομίας,
- το είδος και τον τύπο του στοιχήματος,
- τους αριθμούς των ίππων που συναποτελούν το στοίχημά του, σύμφωνα με τον επίσημο
κατάλογο του Ομίλου,
- το ποσό του στοιχήματος.
Η καταχώρηση του στοιχήματος επιβεβαιώνεται με απαντητικό SMS που στέλνει ο Όμιλος στον
παίκτη. Σε αυτό το SMS επαναλαμβάνεται το στοίχημα που απέστειλε ο παίκτη με SMS, το ποσό
που θα χρεωθεί στον λογαριασμό του, ο αριθμός αναφοράς του στοιχήματος, καθώς και το νέο
υπόλοιπο.
Ο παίκτης δύναται να ακυρώσει το στοίχημά του, αποστέλλοντας στον τηλεφωνικό αριθμό
καταχώρησης στοιχημάτων ένα SMS, στο οποίο θα γράφει «ANNULER» («ακύρωση») και τον
αριθμό αναφοράς του στοιχήματος.
Με την επιφύλαξη της ακύρωσης από τον παίκτη σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14, και
σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, το στοίχημα καταχωρείται οριστικά
και θεωρείται σύμφωνο με τις εντολές του παίκτη.
Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν λάβει το επιβεβαιωτικό SMS, αλλά και κάθε άλλη στιγμή, μπορεί
να βρει τις λεπτομέρειες των κινήσεών του στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Ομίλου για
κινητές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του λογαριασμού. Επαφίεται
στον παίκτη να επιβεβαιώσει τη συμφωνία των ενεργειών με τις εντολές του.
Τα στοιχήματα μέσω SMS καταχωρούνται με αποκλειστική ευθύνη του παίκτη. Μόνο τα SMS που
λαμβάνει ο Όμιλος και περιλαμβάνουν εντολές, οι οποίες καταχωρούνται από τον Όμιλο κι έπειτα
εκτελούνται, θεωρούνται έγκυρα.
Ο Όμιλος μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση του παίκτη στην υπηρεσία καταχώρησης
στοιχημάτων με SMS, σε περίπτωση μη συμμορφούμενης χρήσης της υπηρεσίας, ιδίως σε
περίπτωση αποστολής μηνυμάτων από τον παίκτη με ακατανόητο περιεχόμενο.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή από τον παίκτη των
χαρακτηριστικών και των περιορισμών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, και ο Όμιλος δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ο παίκτης αδυνατεί να στείλει το SMS λόγω τεχνικού
προβλήματος, ιδίως λόγω κορεσμού του δικτύου.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων:
- διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που
εμφανίζονται στο επιβεβαιωτικό SMS.
- ένστασης του παίκτη σχετικά με την καταχώρηση από τον Όμιλο στοιχήματος, το οποίο,
σύμφωνα με το ίδιο, δεν είχε καταθέσει.
- τη διεκδίκηση στοιχήματος από τον παίκτη το οποίο δεν είχε καταχωρηθεί.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
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για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 195
Αλλαγή αριθμού κινητού τηλεφώνου
Ο παίκτης οφείλει είτε να ειδοποιήσει τον Όμιλο για κάθε αλλαγή στον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου του, μέσω του οποίου θέλει να καταχωρεί τα στοιχήματά του, είτε να τροποποιεί,
ανάλογα με την περίπτωση, τον αριθμό αυτό στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Ομίλου για
κινητές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του λογαριασμού του. Ελλείψει
αυτού, τα SMS με στοιχήματα που αποστέλλονται από μη καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου δεν
θα λαμβάνονται υπόψη από τον Όμιλο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη.
Άρθρο 196
Ένσταση - Απώλεια κινητού τηλεφώνου
Οι μόνες ενστάσεις που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που πραγματοποιούνται μέσω
τηλεφώνου στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Ομίλου και είναι αιτιολογημένες λόγω απώλειας ή
κλοπής του δηλωθέντος κινητού τηλεφώνου για τη χρήση της σχετικής υπηρεσίας.
Ο παίκτης θα πρέπει να υποβάλει την ένστασή του το συντομότερο δυνατό στην Εξυπηρέτηση
Πελατών του Ομίλου. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία
καταχώρησης στοιχημάτων με SMS.
Εάν η υποβολή ένστασης γίνει κατά λάθος, ο παίκτης μπορεί να ζητήσει την άρση της διακοπής
πρόσβασης στην υπηρεσία, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει καταγγελθεί δόλια χρήση.
Ο Όμιλος δεν θα φέρει ευθύνη για τις συνέπειες από την τηλεφωνική υποβολή ένστασης που δεν
προέρχεται από τον παίκτη.
Ο παίκτης επωμίζεται κάθε ζημία που θα προκύψει από μη εγκεκριμένες ενέργειες σ τον
λογαριασμό του, εάν αυτές προκύπτουν από δόλια χρήση από μέρους του, ή εάν δεν εκπλήρωσε
εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας τα κάτωθι:
- Να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του κινητού τηλεφώνου του,
ο αριθμός του οποίου δηλώθηκε στην υπηρεσία καταχώρησης στοιχημάτων με SMS.
- Να υποβάλει ένσταση το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που η απώλεια, κλοπή,
κατάχρηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κινητού τηλεφώνου του υπέπεσε στην
αντίληψή του.
Άρθρο 197
Διαγραφή από την υπηρεσία στοιχηματισμού μέσω SMS
Ανά πάσα στιγμή, ένας παίκτης δύναται να διαγραφεί από την υπηρεσία καταχώρησης
στοιχημάτων μέσω SMS, αποστέλλοντας ένα SMS στο σχετικό τηλεφωνικό αριθμό στο οποίο θα
γράφει «STOP» («στοπ»), ή μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών του Ομίλου, ή μέσω σύνδεσής του
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στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Ομίλου για κινητές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται
για τη διαχείριση του λογαριασμού.
Άρθρο 198
Νομικοί περιορισμοί - Απαγόρευση
Σε περίπτωση στοιχήματος με SMS από χώρα του εξωτερικού, ο παίκτης επιβεβαιώνει ότι η
καταχώρηση αμοιβαίων ιπποδρομιακών στοιχημάτων με SMS δεν υπόκειται σε νομικούς
περιορισμούς και δεν απαγορεύεται στην εν λόγω χώρα.
Ο παίκτης βεβαιώνει για τη νομιμότητα των ενεργειών του. Ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη
προηγούμενης ενημέρωσης των παικτών σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
Ο Όμιλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη ζημία που υφίσταται ο παίκτης λόγω μη
συμμόρφωσης με έναν νομικό περιορισμό ή απαγόρευση της χώρας στην οποία βρίσκεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Στοιχηματισμός μέσω smartphone
Άρθρο 199
Η καταχώρηση στοιχημάτων μέσω smartphone μπορεί να προσφερθεί στα σημεία
στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό
σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα.
Τα στοιχήματα καταχωρούνται μέσω smartphone στον λογαριασμό του παίκτη στον Όμιλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 της παρούσας Ενότητας.
Η καταχώρηση του πρώτου στοιχήματος μέσω smartphone από τον παίκτη συνεπάγεται και την
αποδοχή των όρων λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας, που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο,
σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 3.
Άρθρο 200
Τεχνικές προϋποθέσεις
Για να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία, ο παίκτης θα πρέπει να έχει κατεβάσει εκ των
προτέρων στο κινητό του την εφαρμογή για κινητές συσκευές του Ομίλου, που χρησιμοποιείται
για τη διαχείριση του λογαριασμού, της οποίας η εμπορική ονομασία γνωστοποιείται στους
παίκτες.
Προκειμένου να αποκτήσει ο παίκτης πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία, θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι το κινητό του διαθέτει συμβατό λειτουργικό σύστημα, ότι είναι συνδεδεμένο με
ένα δίκτυο κινητής ή επιγραμμικής επικοινωνίας, και ότι το πρόγραμμά του τού επιτρέπει να έχει
πρόσβαση στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή.
Η σχετική εφαρμογή διατίθεται δωρεάν. Η χρήση της είναι επίσης δωρεάν, με εξαίρεση το κόστος
του στοιχήματος που καταχωρείται στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, και το κόστος του
παρόχου τηλεφωνίας.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή από τον παίκτη των
χαρακτηριστικών και των περιορισμών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, και ο Όμιλος δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ο παίκτης αδυνατεί να συνδεθεί σε τερματικό λόγω
τεχνικού προβλήματος.
Για τη λειτουργία της εφαρμογής, ο παίκτης θα πρέπει ανά περίπτωση να αποδεχτεί την
πρόσβαση στην τοποθεσία του, ρύθμιση απαραίτητη για τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου
του, την οποία ωστόσο μπορεί να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή.
Άρθρο 201
Διαδικασία κατάθεσης στοιχημάτων
Ο παίκτης δύναται να προετοιμάσει το στοίχημά του οποιαδήποτε στιγμή, με τα βήματα και τη
διαδικασία που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 210.
Προκειμένου ο παίκτης να καταχωρήσει τα στοιχήματά του, θα πρέπει να πραγματοποιήσει ζεύξη
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του κινητού του με ένα τερματικό, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταχώρηση
στοιχημάτων και διατίθεται στους παίκτες στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν
αυτήν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα βήματα και τη διαδικασία που εμφανίζονται στην
εφαρμογή του κινητού του τηλεφώνου.
Το στοίχημα καταχωρείται σύμφωνα με τα βήματα και τη διαδικασία που εμφανίζονται στην
αρχική οθόνη της εφαρμογής. Ο παίκτης, πριν από την επικύρωση του στοιχήματος/των
στοιχημάτων, επιβεβαιώνει τη συμφωνία των στοιχείων που επέλεξε με αυτά που ήθελε να
στοιχηματίσει.
Η καταχώρηση του στοιχήματος πραγματοποιείται με την εμφάνιση στην των στοιχείων
ταυτοποίησης του στοιχήματος. Τα στοιχεία ταυτοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
παίκτη σε περίπτωση διαφοράς.
Σε οποιαδήποτε στιγμή, ο παίκτης μπορεί να βρει τις λεπτομέρειες των κινήσεών του στην
ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Ομίλου για κινητές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη
διαχείριση του λογαριασμού.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων:
- διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που,
σύμφωνα με τον παίκτη, είχε επιλέξει.
- ένστασης του παίκτη σχετικά με την καταχώρηση από τον Όμιλο στοιχήματος, το οποίο,
σύμφωνα με το ίδιο, δεν είχε καταθέσει.
- τη διεκδίκηση στοιχήματος από τον παίκτη το οποίο δεν είχε καταχωρηθεί.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ο Όμιλος δεν θα φέρει ευθύνη σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ιπποδρομιών
που εμφανίζονται στην οθόνη, εάν, λόγω κάποιου θέματος, για οποιαδήποτε αιτία που δεν
μπορεί να αποδοθεί στον Όμιλο, τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι διαφορετικά
από το επίσημο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα.
Το ποσό των κερδών ή οι επιστροφές στοιχημάτων του παίκτη πιστώνονται στον λογαριασμό του
μετά τη δημοσίευση των αποδόσεων.
Ο παίκτης δύναται, πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας, να ακυρώσει τα στοιχήματα που
καταχώρησε μέσω της εφαρμογής, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14, με τη ν επιφύλαξη
των όρων κάθε στοιχήματος και υπηρεσίας.
Τα στοιχήματα εκτελούνται βάσει της σειράς με την οποία τα στέλνει ο παίκτης, με την
επιφύλαξη ότι ο λογαριασμός έχει επαρκές υπόλοιπο για την εκτέλεση του στοιχήματος. Κανένα
στοίχημα δεν εκτελείται με την αίρεση ότι ένα άλλο στοίχημα θα είναι νικηφόρο.
Ο Όμιλος δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για οποιοδήποτε στοίχημα δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί
λόγω έλλειψης συμφωνίας στο υπόλοιπο του λογαριασμού ή καθυστέρησης εύρεσης της αιτίας
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αυτής της συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Στοιχήματα με συσκευή, της οποίας η εμπορική ονομασία γνωστοποιείται στους
παίκτες
Άρθρο 201-1
Η καταχώρηση στοιχημάτων με ειδική συσκευή (εφεξής η «συσκευή») και διαμέσου ενός
smartphone μπορεί να προσφερθεί στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν
αυτήν τη δυνατότητα.
Με την επιφύλαξη της κατάθεσης ελάχιστου ποσού 1 ευρώ και μέγιστου ποσού 500 ευρώ, τα
φυσικά πρόσωπα άνω του νομίμου ορίου ηλικίας δύνανται να αποκτήσουν, στα σημεία
στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό
σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, μια συσκευή με κωδικό
ταυτοποίησης.
Ο κάτοχος μιας τέτοιας συσκευής (εφεξής ο «κάτοχος») δύναται μέσω αυτής να καταθέσει ποσά
τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καταχώρηση στοιχημάτων, να καταχωρήσει ή
να ακυρώσει στοιχήματα, να πραγματοποιήσει ανάληψη κερδών, ή να λάβει επιστροφή
χρημάτων.
Ο κάτοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση, τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και τη
χρήση της συσκευής, ενώ ο Όμιλος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για δόλια χρήση.
Σε περίπτωση που κάποια συσκευή έχει υποστεί τροποποίηση, αλλαγή, αναπαραγωγή, ή τα
αναγνωριστικά στοιχεία της, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι ευκρινή, ο κάτοχος δεν δικαιούται
διακανονισμό ούτε αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 6.
Εάν μια συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για δύο μήνες από το τελευταίο στοίχημα που
καταχωρήθηκε ή το τελευταίο κέρδος που πιστώθηκε, απενεργοποιείται οριστικά και κλείνει. Το
υπόλοιπο του λογαριασμού αποδίδεται σύμφωνα με τους όρους του τελευταίου εδαφίου της
υποπαραγράφου δ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 24.
Άρθρο 201-2
Το μέγιστο ποσό που μπορεί να πιστωθεί σε αυτήν τη συσκευή στα σημεία στοιχηματισμού του
Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου και
που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, με μετρητά ή τραπεζική κάρτα, είναι 500 ευρώ. Το ποσό
αυτό επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού, μετά από αίτημα του
κατόχου της συσκευής στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 201-9.
Το ποσό των κερδών ή οι επιστροφές κάθε στοιχήματος που καταχωρείται από τον κάτοχο
πιστώνονται στη συσκευή.
Τα ποσά που πιστώνονται στη συσκευή δεν δικαιούνται τόκο.
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Άρθρο 201-3
Τεχνικές προϋποθέσεις
Για να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία, ο κάτοχος θα πρέπει να έχει κατεβάσει εκ των
προτέρων στο κινητό του τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές του Ομίλου, της οποίας η
εμπορική ονομασία γνωστοποιείται στους παίκτες.
Προκειμένου να αποκτήσει ο κάτοχος πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία, θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι το κινητό του διαθέτει συμβατό λειτουργικό σύστημα, ότι είναι συνδεδεμένο με
ένα δίκτυο κινητής ή επιγραμμικής επικοινωνίας, και ότι το πρόγραμμά του τού επιτρέπει να έχει
πρόσβαση στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή.
Η σχετική εφαρμογή διατίθεται δωρεάν. Η χρήση της είναι επίσης δωρεάν, με εξαίρεση το κόστος
του στοιχήματος που καταχωρείται στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, και το κόστος του
παρόχου τηλεφωνίας.
Η χρήση αυτής της υπηρεσίας συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή από τον κάτοχο των
χαρακτηριστικών και των περιορισμών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, και ο Όμιλος δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που ο κάτοχος αδυνατεί να συνδεθεί σε τερματικό λόγω
τεχνικού προβλήματος.
Για τη λειτουργία της εφαρμογής, ο κάτοχος θα πρέπει ανά περίπτωση να αποδεχτεί την
πρόσβαση στην τοποθεσία του, ρύθμιση απαραίτητη για τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου
του, την οποία ωστόσο μπορεί να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή.
Άρθρο 201-4
Διαδικασία κατάθεσης στοιχημάτων
Ο κάτοχος δύναται να προετοιμάσει το στοίχημά του οποιαδήποτε στιγμή, με τα βήματα και τη
διαδικασία που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 210.
Δεν εκδίδεται αποδεικτικό για τα στοιχήματα που καταχωρούνται στη συσκευή του παρόντος
Κεφαλαίου. Ο κάτοχος δύναται να δει τα στοιχήματά του στην ειδική εφαρμογή.
Ο κάτοχος μπορεί να καταχωρήσει στοιχήματα μόνο εντός του ορίου του υπολοίπου που είναι
διαθέσιμο στη συσκευή, το οποίο αποτελείται από ποσά που έχουν πιστωθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 201-2, και μόνο στο βαθμό που το υπόλοιπο είναι τουλάχιστον ίσο με τα
ελάχιστα στοιχηματισθέντα ποσά για τα στοιχήματα που καταχωρεί.
Ο Όμιλος δεν θα φέρει ευθύνη για στοιχήματα που δεν καταχωρήθηκαν λόγω έλλειψης
διαθέσιμου υπολοίπου.
Μετά τη ζεύξη του smartphone με Bluetooth στο ειδικό τερματικό και τη σάρωση της συσκευής
στο smartphone, ο κάτοχος μπορεί:
– να καταχωρήσει τα στοιχήματα που έχει επιλέξει στην ειδική εφαρμογή, έως του ορίου των
2.000 ευρώ.
– να ακυρώσει, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14, τα στοιχήματα που
καταχωρούνται στη συσκευή αποκλειστικά διαμέσου της ειδικής εφαρμογής.
–

να ενημερωθεί για την εναπομείνασα διάρκεια της συσκευής, όταν αυτή είναι ίση με πέντε
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ημέρες το μέγιστο.
Ο κάτοχος αποστέλλει τις εντολές στον Όμιλο, ο οποίος τις καταχωρεί. Επαφίεται στον κάτοχο να
επιβεβαιώσει τη συμφωνία των ενεργειών με τις εντολές του.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων:
 διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που
εμφανίζονται στην εφαρμογή.
 ένστασης του κατόχου σχετικά με την καταχώρηση από τον Όμιλο στοιχήματος, το οποίο,
σύμφωνα με το ίδιο, δεν είχε καταθέσει.
 τη διεκδίκηση στοιχήματος από τον κάτοχο το οποίο δεν είχε καταχωρηθεί.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο κάτοχος επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Ανά πάσα στιγμή, αφού σαρώσει τη συσκευή με το smartphone του, ο κάτοχος δύναται να δει:
 το υπόλοιπο των χρημάτων στη συσκευή,
 το ιστορικό των καταχωρηθέντων στοιχημάτων των τελευταίων 30 ημερών,
 το ιστορικό των κινήσεων του λογαριασμού.
Άρθρο 201-5
Ανάληψη κερδών
Η ανάληψη κερδών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου
και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου και που
προσφέρουν αυτήν τη συσκευή.
Για να πραγματοποιήσει ανάληψη των κερδών του, ο κάτοχος θα πρέπει να σαρώσει τη συσκευή
σε ένα τερματικό.
Οι αναλήψεις δύνανται να πραγματοποιηθούν:
–

με μετρητά, από 1 έως 1.000 ευρώ ανά ανάληψη, και σωρευτικά έως 2.000 ευρώ,

–

με επιταγή, από τα 50 ευρώ.

Οποιαδήποτε ανάληψη που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ή το ανωτέρω όριο για τις πληρωμές με
μετρητά πραγματοποιείται αποκλειστικά με επιταγή.
Κάθε πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ομίλου, με
δίγραμμη προσωποπαγή επιταγή στο δικαιούχο.
Ο κάτοχος δεν μπορεί να κάνει ανάληψη των κερδών του μέσω της συσκευής. Τα ποσά που
αντιστοιχούν σε μπόνους ή σε άλλες πιστώσεις στη συσκευή, στο πλαίσιο προωθητικών
ενεργειών, δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ανάληψης ούτε να κατατεθούν κατά το
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κλείσιμο της συσκευής, με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων των κανονισμών για τις
προωθητικές ενέργειες.
Άρθρο 201-6
Ταυτοποίηση του κατόχου
Ο κάτοχος οφείλει να προσκομίσει έγγραφο ταυτοποίησης:
–

για κάθε αίτημα ανάληψης κερδών με επιταγή,

– εάν το σύνολο των αναλήψεών του μέσω της συσκευής υπερβεί το ποσό των 2.000 ευρώ σε
μετρητά, για οποιαδήποτε επόμενη ανάληψη που ξεπερνάει αυτό το όριο,
– εάν ο κάτοχος υποβάλει ένσταση σχετικά με μια συσκευή, σύμφωνα με τους όρους του
Άρθρου 201-8, καθώς και κατά το κλείσιμο μιας συσκευής, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου
201-9.
Η πληρωμή τότε πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ε) του Άρθρου 25.
Άρθρο 201-7
Νομικές υποχρεώσεις
Ο Όμιλος υπόκειται στις διατάξεις του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα, και κυρίως
σε εκείνες που σχετίζονται με την καταπολέμηση δόλιων και εγκληματικών δραστηριοτήτων,
ιδίως με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας. Έτσι, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο της
συσκευής.
Με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο πλαίσιο, ο Όμιλος δύναται να αναστείλει προσωρινά τις
συναλλαγές, την πληρωμή κερδών ή τη λειτουργία της συσκευής.
Οι διατάξεις του Άρθρου 7-1 εφαρμόζονται στις προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται
στον Όμιλο ή σε εταιρείες διεξαγωγής ιπποδρομιών και που είναι απαραίτητες για κάθε πληρωμή
μέσω επιταγής.
Άρθρο 201-8
Ενστάσεις
Μόνο οι ενστάσεις που είναι πλήρως δικαιολογημένες λόγω απώλειας ή κλοπής μια συσκευής
γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής, ο κάτοχος οφείλει να υποβάλει ένσταση το
συντομότερο δυνατό στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Ομίλου, δίνοντας τον αριθμό της συσκευής
του.
Σε περίπτωση που γνωστοποιηθεί στον Όμιλο οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την κατοχή μιας
συσκευής, δύναται να μπλοκάρει τη λειτουργία της καθώς και το διαθέσιμο ποσό αυτής, ενώ
επαφίεται στον αιτούνται να αποδείξει ότι η αιτίασή του αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας
ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Ο Όμιλος συμμορφώνεται με την τελεσίδικη απόφαση του
δικαστηρίου για την απόδοση του όποιου ποσού, το οποίο δεν έχει δικαίωμα σε τόκο. Εάν η
καταγγελία δεν οδηγήσει σε δίκη, το ποσό αποδίδεται στον κάτοχο της συσκευής.
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Ο Όμιλος δεν θα φέρει ευθύνη για τις συνέπειες από την τηλεφωνική υποβολή ένστασης που δεν
έχει πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο της συσκευής.
Εάν ο κάτοχος της συσκευής υποβάλλει ένσταση κατά λάθος, μπορεί να ζητήσει στην
Εξυπηρέτηση Πελατών του Ομίλου την άρση της διακοπής πρόσβασης σε αυτήν, με την
επιφύλαξη ότι δεν έχει καταγγελθεί δόλια χρήση.
Ο κάτοχος επωμίζεται κάθε ζημία που θα προκύψει από μη εγκεκριμένες ενέργειες σ τον
λογαριασμό του, εάν αυτές προκύπτουν από δόλια χρήση από μέρους του, ή εάν δεν εκπλήρωσε
εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας τα κάτωθι:
–

να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της συσκευής του,

–

να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις,

– να υποβάλει ένσταση το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που η απώλεια, κλοπή,
κατάχρηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής ή των δεδομένων του υπέπεσε στην
αντίληψή του.
Άρθρο 201-9
Διάφορες διατάξεις
Κλείσιμο συσκευής με πρωτοβουλία του παίκτη
Οποιαδήποτε στιγμή, ο κάτοχος μπορεί να ζητήσει το κλείσιμο της συσκευής. Η συσκευή αυτή
τότε απενεργοποιείται αυτόματα και οριστικά.
Εάν η συσκευή έχει πιστωτικό υπόλοιπο, μετά το κλείσιμο αυτής ο κάτοχος πρέπει να αποστείλει
τα στοιχεία του στη διεύθυνση PMU Service client-TSA 61501-75734 Paris Cedex 15, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Άρθρου 201-6, προκειμένου το υπόλοιπο να του επιστραφεί αποκλειστικά με
τραπεζική επιταγή.
Ελαττωματική συσκευή
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, μετά το κλείσιμο αυτής ο κάτοχος πρέπει να
αποστείλει τα στοιχεία του στη διεύθυνση PMU Service client-TSA 61501-75734 Paris Cedex 15,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 201-6, προκειμένου το υπόλοιπο να του επιστραφεί
αποκλειστικά με τραπεζική επιταγή.
Εάν το υπόλοιπο της συσκευής μηδενιστεί, τότε αυτή απενεργοποιείται αυτομάτως τρεις ημέρες
μετά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ VI
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥΣ: ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ
Άρθρο 202
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες δύνανται να δημιουργήσουν μια πύλη καταχώρησης στοιχημάτων
μέσω smartphone στο ιδιωτικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών των ιπποδρόμων τους, η οποία θα είναι
προσβάσιμη μέσω ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής.
Με την επιφύλαξη της κατάθεσης ελάχιστου ποσού 10 ευρώ και μέγιστου ποσού 500 ευρώ, τα
φυσικά πρόσωπα άνω του νομίμου ορίου ηλικίας δύνανται να αποκτήσουν στους ιπποδρόμους
που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, μια συσκευή με κωδικό ταυτοποίησης. Κατά την
ενεργοποίησή της, ο κάτοχος πρέπει να επιλέξει τον προσωπικό του κωδικό.
Ο κάτοχος αυτής της ηλεκτρονικής συσκευής, εφεξής ο «κάτοχος», δύναται μέσω αυτής να
καταθέσει ποσά τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καταχώρηση στοιχημάτων, να
καταχωρήσει ή να ακυρώσει στοιχήματα, να πραγματοποιήσει ανάληψη κερδών, ή να λάβει
επιστροφή χρημάτων.
Η ηλεκτρονική συσκευή είναι αυστηρά προσωπική, ενώ οι ιπποδρομιακές εταιρείες που την
προσφέρουν απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης.
Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής συσκευής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση, τη διατήρηση της
εμπιστευτικότητας και τη χρήση της συσκευής, καθώς και για τον προσωπικό του κωδικό.
Εάν μια ηλεκτρονική συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για 60 ημέρες, τότε δεν είναι πια έγκυρη.
Άρθρο 203
Το μέγιστο ποσό που μπορεί να πιστωθεί στην ηλεκτρονική συσκευή, στους ιπποδρόμους που
προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, είναι 500 ευρώ ανά συναλλαγή και 2.000 ευρώ ανά
ημερολογιακό μήνα.
Το όριο ανάληψης από την ηλεκτρονική συσκευή με μετρητά, στους ιπποδρόμους που
προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, είναι 2.000 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα.
Ο κάτοχος δύναται, πριν από την έναρξη της ιπποδρομίας, να ακυρώσει τα στοιχήματα που
καταχώρησε μέσω της συσκευής, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 14, με την επιφύλαξη των
όρων κάθε στοιχήματος και υπηρεσίας.
Το ποσό των κερδών ή οι επιστροφές κάθε στοιχήματος που καταχωρείται από τον κάτοχο
πιστώνονται στη συσκευή.
Τα ποσά που πιστώνονται στη συσκευή δεν δικαιούνται τόκο.
Άρθρο 204
Τρόποι κατάθεσης στοιχημάτων
Ο κάτοχος μπορεί να καταχωρήσει στοιχήματα μόνο εντός του ορίου του υπολοίπου που είναι
διαθέσιμο στη συσκευή, το οποίο αποτελείται από ποσά που έχουν πιστωθεί, από κέρδη και από
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επιστροφές στοιχημάτων, και μόνο στο βαθμό που το υπόλοιπο είναι τουλάχιστον ίσο με τα
ελάχιστα στοιχηματισθέντα ποσά για τα στοιχήματα που καταχωρεί. Οι ιπποδρομιακές εταιρείες
δεν θα φέρουν ευθύνη για στοιχήματα που δεν καταχωρήθηκαν λόγω έλλειψης υπολοίπου.
Σε κάθε καινούργια σύνδεση θα πρέπει να πιστοποιείται η ταυτότητα του κατόχου, σύμφωνα με
τη διαδικασία που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
Στους ιπποδρόμους που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, ο κάτοχος μπορεί,
α) με το smartphone του:
- είτε να σαρώσει τον κώδικα QR της ηλεκτρονικής συσκευής,
- είτε, αφού επιλέξει το ιδιωτικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ιπποδρόμου, να εισάγει τον
κωδικό ταυτοποίησης της ηλεκτρονικής συσκευής.
Έτσι, συνδέεται με την πύλη καταχώρησης στοιχημάτων και μπορεί να δει την ίδια προσφορά
στοιχημάτων όπως στο σχετικό ιππόδρομο.
Η πύλη αυτή είναι διαθέσιμη κατά τις ώρες λειτουργίας των στοιχηματικών δραστηριοτήτων του
ιπποδρόμου. Οι αποδεκτοί τύποι στοιχημάτων γνωστοποιούνται στους παίκτες.
Το στοίχημα καταχωρείται σύμφωνα με τα βήματα και τη διαδικασία που εμφανίζεται στο
smartphone του κατόχου.
Τα στοιχήματα που καταχωρούνται μέσω της πύλης δεν λαμβάνουν αποδεικτικό και βρίσκονται
υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατόχου. Μόνο οι εντολές που καταχωρούνται από την
ιπποδρομιακή εταιρεία ή τον πάροχο υπηρεσιών αυτής, κι έπειτα εκτελούνται, θεωρούνται
έγκυρες. Ενστάσεις επ’ αυτού του θέματος δεν θα γίνονται δεκτές.
β) ή να σαρώσει την ηλεκτρονική συσκευή του και να πιστοποιήσει την ταυτότητά του σε ένα
τερματικό και να καταθέσει τα στοιχήματά του σύμφωνα με τα Κεφάλαια 2 και 3 της Ενότητας V.
Ο κάτοχος δύναται να λάβει, κατόπιν αιτήματος, ένα μη νικηφόρο αποδεικτικό για τις κινήσεις
του ή να συνδεθεί στην πύλη σύμφωνα με την παράγραφο α) ανωτέρω, για να δει τις
λεπτομέρειες των κινήσεών του καθώς και καθενός από τα στοιχήματά του.
Επαφίεται στον κάτοχο να επιβεβαιώσει τη συμφωνία των κινήσεων με τις εντολές του, ενώ δεν
θα γίνεται δεκτή καμία αξίωση για πιθανό λάθος σχετικά με τις κινήσεις μετά την απομάκρυνση
του κατόχου από το γκισέ του ιπποδρόμου.
Τα στοιχήματα εκτελούνται βάσει της σειράς με την οποία τα στέλνει ο κάτοχος, με την
επιφύλαξη ότι η ηλεκτρονική συσκευή έχει επαρκές υπόλοιπο για την εκτέλεση του στοιχήματος.
Κανένα στοίχημα δεν εκτελείται με την αίρεση ότι ένα άλλο στοίχημα θα είναι νικηφόρο.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο στο κεντρικό πληροφοριακό
σύστημα της ιπποδρομιακής εταιρείας ή του παρόχου υπηρεσιών αυτής θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων:
- διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των λεπτομερειών του στοιχήματος και αυτών που
εμφανίζονται στο αποδεικτικό ή το smartphone του κατόχου.
- ένστασης του κατόχου σχετικά με την καταχώρηση από την ιπποδρομιακή εταιρεία ή τον
πάροχο υπηρεσιών αυτής στοιχήματος, το οποίο, σύμφωνα με το ίδιο, δεν είχε καταθέσει.
- τη διεκδίκηση στοιχήματος από τον κάτοχο το οποίο δεν είχε καταχωρηθεί.
Η ιπποδρομιακή εταιρεία δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιαδήποτε τέτοια
διαφορά, και για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο κάτοχος επιφορτίζεται με την ευθύνη να την
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αποδείξει και να τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε
ισχυριζόμενης ζημίας σε βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η
προκαλούμενη βλάβη συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη της ιπποδρομιακής εταιρείας.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 205
Ανάληψη κερδών
Προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη, ο κάτοχος οφείλει να προσκομίσει την ηλεκτρονική
συσκευή του στο γκισέ ενός ιπποδρόμου που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα, και να
πιστοποιήσει την ταυτότητά του.
Ο κάτοχος δεν μπορεί να κάνει ανάληψη των κερδών του μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής.
Η ανάληψη των ποσών που αιτείται ο κάτοχος από το υπόλοιπό του πραγματοποιούνται σε
μετρητά ή τραπεζικές επιταγές, βάσει των πάγιων διατάξεων κατωτέρω:
- Όλες οι αναλήψεις ποσού άνω των 2.000 ευρώ πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε λογιστικό
χρήμα. Για κάθε ανάληψη κερδών σε λογιστικό χρήμα, συμπεριλαμβανομένων όσων γίνονται
κατόπιν αιτήματος του κατόχου, η ιπποδρομιακή εταιρεία ή ο πάροχος υπηρεσιών αυτής πρέπει
να πιστοποιήσουν, μέσω εγγράφου ταυτοποίησης, την ταυτότητα του κατόχου που λαμβάνει
ποσά άνω των 2.000 ευρώ από το στοίχημα, και να καταχωρήσουν το όνομα και τη διεύθυνσή
του, καθώς και το ποσό που έλαβε. Αυτές οι πληροφορίες τηρούνται για πέντε χρόνια. Η
ιπποδρομιακή εταιρεία ή ο πάροχος υπηρεσιών αυτής επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του
κατόχου μέσω επίσημου και έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης που φέρει τη φωτογραφία του,
και είτε βγάζουν φωτοαντίγραφο αυτού, ή συλλέγουν τα κάτωθι στοιχεία: επώνυμο, όνομα,
ημερομηνία και τόπος γέννησης, τύπος, ημερομηνία και τόπος του σχετικού εγγράφου, όνομα και
ιδιότητα της αρχής ή του ατόμου έκδοσης του εγγράφου και, ανά περίπτωση, βεβαίωσης της
γνησιότητας αυτού.
- Κάθε πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ιπποδρομιακής
εταιρείας ή του παρόχου υπηρεσιών αυτής, με δίγραμμη προσωποπαγή επιταγή στο δικαιούχο.
Ο νόμος 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε, περί της Πληροφορικής, των
αρχείων και των ελευθεριών, εφαρμόζεται στις προσωπικές πληροφορίες που δίνονται στην
ιπποδρομιακή εταιρεία ή τον πάροχο υπηρεσιών αυτής και που είναι απαραίτητες για την
ταυτοποίηση του κατόχου της ηλεκτρονικής συσκευής.
Οι πληροφορίες αυτές δεν παραχωρούνται ούτε διατίθενται σε εξωτερικές εταιρείες για
εμπορικούς σκοπούς. Μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο επικοινωνίας με συγκεκριμένους
αποδέκτες, μόνο για το σκοπό της διαχείρισης της ιπποδρομιακής εταιρείας.
Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως
τροποποιήθηκε, εγγυώνται στον κάτοχο κάθε δικαίωμα που συνδέεται με τη μεταχείριση των
προσωπικών του δεδομένων, ιδίως το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης ή της προβολής
ενστάσεων σε σκοπούς μάρκετινγκ, στην ιπποδρομιακή εταιρεία που προσφέρει αυτήν την
υπηρεσία ή στον πάροχο αυτής που συγκέντρωσαν τις πληροφορίες για την επεξεργασία κάποιας
πληρωμής.
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Άρθρο 206
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα, οι ιπποδρομιακές
εταιρείες και οι πάροχοι υπηρεσιών τους δύνανται να αναστείλουν προσωρινά τις συναλλαγές,
την πληρωμή κερδών ή τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συσκευής.
Άρθρο 207
Ενστάσεις
Οι κινήσεις που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονική συσκευή δεν μπορούν να ανακληθούν,
πέραν της περίπτωσης ακύρωσης του Άρθρου 203.
Προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη κερδών, ο κάτοχος οφείλει να προσκομίσει την
ηλεκτρονική συσκευή και να πιστοποιήσει την ταυτότητά του. Κανένα άλλο αποδεικτικό
ιδιοκτησίας δεν θα γίνεται αποδεκτό.
Μόνο οι ενστάσεις που είναι πλήρως δικαιολογημένες λόγω απώλειας ή κλοπής μιας συσκευής
γίνονται δεκτές. Ο κάτοχος οφείλει να υποβάλει ένσταση το συντομότερο δυνατό στην
ιπποδρομιακή εταιρεία που προσφέρει αυτήν την υπηρεσία ή στον πάροχο αυτής.
Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που, πριν από την πληρωμή, γνωστοποιηθεί στην
ιπποδρομιακή εταιρεία που προσφέρει αυτήν την υπηρεσία ή στον πάροχο υπηρεσιών αυτής,
ένσταση σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας ηλεκτρονικής συσκευής, η πληρωμή μπορεί να
αναβληθεί, ενώ επαφίεται στον αιτούνται να αποδείξει ότι η αιτίασή του αποτελεί αντικείμενο
καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Οι ιπποδρομιακές εταιρείες και οι πάροχοι
υπηρεσιών τους συμμορφώνονται με την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για την απόδοση
του όποιου ποσού, το οποίο δεν έχει δικαίωμα σε τόκο. Εάν η καταγγελία δεν οδηγήσει σε δίκη,
το ποσό αποδίδεται στον κάτοχο της ηλεκτρονικής συσκευής και του προσωπικού κωδικού.
Οι ιπποδρομιακές εταιρείες και οι πάροχοι υπηρεσιών τους δεν θα φέρουν ευθύνη για τις
συνέπειες από την υποβολή ένστασης που δεν προέρχεται από τον κάτοχο της ηλεκτρονικής
συσκευής.
Εάν ο κάτοχος της ηλεκτρονικής συσκευής υποβάλλει ένσταση κατά λάθος, μπορεί να ζητήσει την
άρση της διακοπής πρόσβασης σε αυτήν, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει καταγγελθεί δόλια χρήση.
Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία εκμετάλλευσης του σχετικού
ιπποδρόμου ή με πάροχο υπηρεσιών αυτής.
Ο κάτοχος ηλεκτρονικής συσκευής επωμίζεται κάθε ζημία που θα προκύψει από μη εγκεκριμένες
ενέργειες στον λογαριασμό του, εάν αυτές προκύπτουν από δόλια χρήση από μέρους του, ή εάν
δεν εκπλήρωσε εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αμέλειας τα κάτωθι:
- να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ηλεκτρονικής συσκευής
του,
- να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική συσκευή σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις,
- να υποβάλει ένσταση το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που η απώλεια, κλοπή,
κατάχρηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής ή των δεδομένων του
υπέπεσε στην αντίληψή του.
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Άρθρο 208
Διάφορες διατάξεις
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική συσκευή, ο κάτοχός της μπορεί να την
αλλάξει και να λάβει αμέσως καινούργια με νέο προσωπικό κωδικό, με την επιφύλαξη των
απαραίτητων ταυτοποιήσεων και, αν χρειαστεί, αφού ο κάτοχος γνωστοποιήσει στην
ιπποδρομιακή εταιρεία ή τον πάροχο υπηρεσιών αυτής τα στοιχεία του, με την προσκόμιση
σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, ήτοι το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη
διεύθυνση, τον τύπο και αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης, τα οποία καταχωρούνται από τη ν
ιπποδρομιακή εταιρεία ή τον πάροχο υπηρεσιών αυτής. Αυτές οι πληροφορίες τηρούνται για
πέντε χρόνια.
Μετά την ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής συσκευής, το υπόλοιπο της παλιάς ελαττωματικής
συσκευής μεταφέρεται στην καινούργια.
Μετά το τέλος της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στο Άρθρο 202, η ηλεκτρονική συσκευή
απενεργοποιείται αυτομάτως και δεν ανταλλάσσεται. Το υπόλοιπο της ηλεκτρονικής συσκευής
αποδίδεται σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 24.
Εάν το υπόλοιπο της ηλεκτρονικής συσκευής μηδενιστεί, τότε αυτή απενεργοποιείται αυτομάτως
τρεις ημέρες μετά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ VII
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
KΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ειδικά δελτία
Άρθρο 209
Δελτίο τριών στοιχημάτων
Τα δελτία τριών στοιχημάτων «TIC 3» επιτρέπουν στους παίκτες να παίξουν ταυτόχρονα έναν
απλό συνδυασμό «Tiercé», έναν «Quarté Plus» και έναν «Quinté Plus», ορίζοντας με
συγκεκριμένη σειρά πέντε από τους ίππους του προγράμματος.
Το δελτίο τριών στοιχημάτων φέρει επομένως ένα στοίχημα «Quinté Plus», που περιλαμβάνει
πέντε συγκεκριμένους ίππους, ένα στοίχημα «Quarté Plus», που περιλαμβάνει τους τέσσερις
πρώτους ίππους, κι ένα στοίχημα «Tiercé», που περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους ίππους.
Καθένα από αυτά τα στοιχήματα διευθετείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ενότητας ΙΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Καταχώρηση στοιχημάτων στα σημεία στοιχηματισμού που είναι συνδεδεμένα
με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου σε πραγματικό χρόνο
Άρθρο 210
Για την καταχώρηση στοιχημάτων στα σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους
ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο,
ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις.
1.

Μέσο γνωστοποίησης στοιχήματος

α) Προετοιμασία στοιχήματος με δελτίο
Ο παίκτης επιλέγει πρώτα ένα από τα δελτία που έχει στη διάθεσή του και που ανταποκρίνεται
στον τύπο του στοιχήματος που θέλει να παίξει, και το συμπληρώνει με στυλό ή μαρκαδοράκι
οποιουδήποτε χρώματος, με εξαίρεση το κόκκινο ή τα κοντινά του χρώματα (π.χ. πορτοκαλί ή
πολύ ανοιχτό μωβ).
Στηριζόμενος σε μια σκληρή επιφάνεια, ο παίκτης σημειώνει τις επιλογές του στα αντίστοιχα
κουτιά στο δελτίο και, κυρίως, τον αριθμό της συγκέντρωσης, τα νούμερα των ίππων και τον
αριθμό του πολλαπλασιαστή του ελάχιστου πονταρίσματος.
Αυτά τα σημάδια, είτε με τη μορφή κάθετων γραμμών είτε με τη μορφή σταυρού, χωρίς κανένα
άλλο σημάδι να είναι αποδεκτό, πρέπει να είναι εντός των τυπωμένων κουτιών.
Για ορισμένους τύπους στοιχημάτων των Ενοτήτων II., III. και IV., τα δελτία μπορεί να έχουν έναν
μέγιστο αριθμό ίππων ή/και ιπποδρομιών που μπορούν να δηλώσουν οι παίκτες. Ο μέγιστος
αυτός αριθμός γνωστοποιείται στο κοινό.
β) Προετοιμασία στοιχήματος μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές του Ομίλου, της
οποίας η εμπορική ονομασία γνωστοποιείται στους παίκτες.
Οι παίκτες δύνανται να προετοιμάσουν το στοίχημά τους μέσω της εφαρμογής για κινητές
συσκευές του Ομίλου, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω smartphone, πριν να μεταβούν στα
σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το
κεντρικό σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα.
Το στοίχημα προετοιμάζεται σύμφωνα με τα βήματα και τη διαδικασία που εμφανίζεται στο
smartphone του κατόχου. Επαφίεται στον παίκτη να επιβεβαιώσει, πριν από την επικύρωση του
στοιχήματος/των στοιχημάτων, τη συμφωνία των στοιχείων που επέλεξε με αυτών που ήθελε να
στοιχηματίσει.
Εάν ο παίκτης θέλει να καταχωρήσει ένα ή περισσότερα στοιχήματα, πρέπει να μεταβεί στα
σημεία στοιχηματισμού του Ομίλου και στους ιπποδρόμους που είναι συνδεδεμένα με το
κεντρικό σύστημα του Ομίλου και που προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα, και να
i) δημιουργήσει έναν κώδικα QR, σε περίπτωση καταχώρησης στοιχημάτων μέσω των τρόπων
καταχώρησης των Κεφαλαίων 2 και 3 της Ενότητας V.:
– Είτε ανά στοίχημα, με τη μορφή «Pari express»· σε αυτήν την περίπτωση, ο παίκτης
προετοιμάζει το στοίχημά του και το επικυρώνει, ώστε να δημιουργηθεί αμέσως ένας κωδικός,
χωρίς να περάσει από το «Mon panier» («το καλάθι μου») που ορίζεται κατωτέρω.
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– Είτε για ένα ή περισσότερα στοιχήματα· σε αυτήν την περίπτωση, ο παίκτης μπορεί να
επιλέξει ένα, περισσότερα ή όλα τα στοιχήματα που έχει προετοιμάσει. Οι διαφορετικές επιλογές
του βρίσκονται στην καρτέλα «Mon panier», όπου ανακεφαλαιώνεται το σύνολο των στοιχείων
του στοιχήματος. Στη συνέχεια, ο παίκτης το επικυρώνει για τη δημιουργία του μοναδικού
κώδικα QR για το στοίχημα ή τα στοιχήματα που έχει επιλέξει.
Εάν δεν επιλέξει κάποιο στοίχημα, αυτό παραμένει διαθέσιμο και μπορεί να το δει στην
εφαρμογή για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος γνωστοποιείται στους παίκτες.
Ο κώδικας QR δημιουργείται για περιορισμένο χρόνο, ο οποίος γνωστοποιείται στους παίκτες.
Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, απαιτείται νέος κώδικας QR, ο οποίος δημιουργείται
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ii) Ή να ακολουθήσει τα βήματα και τις διαδικασίες που εμφανίζονται στην οθόνη του
smartphone του, σε περίπτωση καταχώρησης στοιχημάτων μέσω των τρόπων καταχώρησης των
Κεφαλαίων 8 και 9 της Ενότητας V.
2.

Καταχώρηση στοιχήματος

Ο παίκτης, αφού συμπληρώσει το δελτίο σύμφωνα με τα ανωτέρω, το παραδίδει για την
καταχώρησή του ή σαρώνει τον κώδικα QR που προβλέπεται στην υποπαράγραφο β) της
παραγράφου 1) ανωτέρω σε ένα τερματικό.
Το δελτίο δεν θα πρέπει να είναι μουτζουρωμένο, τσαλακωμένο ή σκισμένο.
Το δελτίο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο α) της παραγράφου 1) ανωτέρω καταχωρείται
μέσω ενός τερματικού συνδεδεμένου στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε
πραγματικό χρόνο, το οποίο ελέγχει τις επιλογές.
Ο κώδικας QR που προβλέπεται στην υποπαράγραφο β) της παραγράφου 1) ανωτέρω
καταχωρείται μέσω ενός τερματικού συνδεδεμένου στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του
Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, το οποίο τον διαβάζει και ελέγχει τις επιλογές.
Τα σημάδια στο δελτίο καθώς και ο κώδικας QR δεν προορίζονται για τη γνωστοποίηση
στοιχημάτων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο ή στον κώδικα QR δεν έχουν
καμιά συμβατική αξία.
3.

Αποδεικτικό

Μετά την πληρωμή του σχετικού ποσού, η καταχώρηση του στοιχήματος ολοκληρώνεται με την
έκδοση, από το τερματικό, ενός ή περισσότερων αποδεικτικών που δίνονται στον παίκτη.
Κάθε αποδεικτικό φέρει συγκεκριμένα τα κάτωθι αναγνωριστικά στοιχεία:
α) την ημερομηνία και τον αριθμό της συγκέντρωσης, καθώς και το όνομα του ιπποδρόμου,
β) τον αριθμό της ιπποδρομίας και την προβλεπόμενη ώρα έναρξης,
γ)

το είδος και τον τύπο του σχετικού στοιχήματος,

δ) τα νούμερα των ίππων,
ε)

ανά περίπτωση, κάθε σχετικό στοιχείο της υπηρεσίας ή ιδιάζον χαρακτηριστικό του
στοιχήματος,

στ) το πληρωθέν στοιχηματισθέν ποσό,
ζ)

τον αριθμό αναφοράς του σημείου στοιχηματισμού,

η) τον κωδικό ασφαλείας,
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θ) την ημέρα και ώρα έκδοσης,
ι)

έναν αριθμό αλληλουχίας,

ια) σφραγίδα κρυπτογράφησης ή κώδικα QR.
Ο παίκτης οφείλει να ελέγξει αμέσως τη συμφωνία των τυπωμένων στοιχείων στο αποδεικτικό με
αυτά των στοιχημάτων που θέλει να παίξει, ενώ καμία ένσταση δεν θα γίνεται αποδεκτή στη
συνέχεια.
Σε περίπτωση που κάποιο αποδεικτικό έχει υποστεί τροποποίηση, αλλαγή, αναπαραγωγή, ή τα
αναγνωριστικά στοιχεία του, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι ευκρινή, ο κάτοχος δεν δικαιούται
διακανονισμό ούτε αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 6.
Ο παίκτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση του αποδεικτικού του και τη διατήρηση της
εμπιστευτικότητας των σχετικών δεδομένων,
Ο Όμιλος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης του αποδεικτικού.
Το αποδεικτικό χρησιμοποιείται για την πληρωμή των σχετικών κερδών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Άρθρου 25.
Τα στοιχεία της πληρωμής, ακύρωσης ή επιστροφής ενός αποδεικτικού καταχωρούνται στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, ώστε κανένα ίδιο αποδεικτικό να μην δικαιούται
πληρωμή, ακύρωση ή επιστροφή. Σε περίπτωση νέας προσπάθειας, θα ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 6.
4.

Αποδεικτική ισχύς

Το αποδεικτικό που δίνεται στον παίκτη αποτελεί απόδειξη της καταχώρησης του στοιχήματος,
με την επιφύλαξη της απόλυτης συμφωνίας του με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου.
Μόνο τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε μαγνητικό μέσο με σφράγιση δεδομένων στο
κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Ομίλου, σε πραγματικό χρόνο, θα θεωρούνται έγκυρα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαφοράς, για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των
λεπτομερειών του στοιχήματος, της συναλλαγής πληρωμής, της ακύρωσης ή της επιστροφής και
αυτών που εμφανίζονται στο αποδεικτικό.
Ο παίκτης δεν δύναται να επικαλεστεί τα αναγνωριστικά στοιχεία του αποδεικτικού.
Ο Όμιλος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, και
για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο παίκτης επιφορτίζεται με την ευθύνη να την αποδείξει και να
τεκμηριώσει τη σχέση μεταξύ αυτής της διαφοράς και οποιασδήποτε ισχυριζόμενης ζημίας σε
βάρος του, βασιζόμενος σε αποδείξεις που στοιχειοθετούν ότι η προκαλούμενη βλάβη
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου.
Οι καταθέσεις μαρτύρων δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Αποδεικτικό με αναγνωριστικά στοιχεία στοιχήματος που δεν συμπεριελήφθη σε συγκέντρωση
και δεν διευθετήθηκε δεν δικαιούται πληρωμή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ VIII
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
Άρθρο 211
Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται στη Νέα Καληδονία με τους ακόλουθους όρους:
α) στο Άρθρο 25, το ποσό των 300 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό των 36.000 φράγκων CFP,
και στα Άρθρα 14 και 25, το ποσό των 2.000 ευρώ αντικαθίσταται από το ποσό των 240.000
φράγκων CFP.
β) τα λοιπά ποσά σε ευρώ στον παρόντα Κανονισμό αντικαθίστανται με την αντίστοιχη αξία
τους στο τοπικό νόμισμα.
γ) στα σημεία στοιχηματισμού στη Νέα Καληδονία, το όριο στοιχηματισμού ανά συναλλαγή
είναι τα 240.000 φράγκα CFP.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Πίνακες κλιμακωτών κρατήσεων επί των αποδόσεων στο αμοιβαίο στοίχημα
Οι αποδόσεις στις οποίες εφαρμόζονται κλιμακωτές κρατήσεις («DPR») είναι η επιπρόσθετη
ακαθάριστη απόδοση, η βασική ακαθάριστη απόδοση και η τεχνική ακαθάριστη απόδοση,
ανάλογα με την περίπτωση.

Ποσοστό κρατήσεων

Ομάδες DPR

Απόδοση για 1

1η Ομάδα

από 0 έως και 500

0

πάνω από 500

25

από 0 έως και 50

0

από 50 έως και 100

10

από 100 έως και 200

15

από 200 έως και 500

20

πάνω από 500

25

από 0 έως και 20

0

από 20 έως και 50

10

από 50 έως και 100

15

από 100 έως και 200

20

πάνω από 200

25

από 0 έως και 10

0

από 10 έως και 25

10

από 25 έως και 50

15

από 50 έως και 100

20

πάνω από 100

25

από 0 έως και 10

0

από 10 έως και 20

10

από 20 έως και 30

15

από 30 έως και 50

20

πάνω από 50

25

2η Ομάδα

3η Ομάδα

4η Ομάδα

5η Ομάδα
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Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τις διατάξεις:
- της απόφασης NOR AGRT1803628A της 1ης Μαρτίου 2018
- της απόφασης NOR AGRT1816588A της 16ης Ιουλίου 2018
- της απόφασης NOR AGRT1828932A της 2ας Ιανουαρίου 2019
- της απόφασης NOR AGRT1911830A της 27ης Ιουνίου 2019
τροποποιώντας το προσάρτημα της απόφασης NOR 1729145A της 22ας Νοεμβρίου 2017.

