ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Ιπποδρομίες
Δύο (2) δελτία διαθέσιμα από 27 Οκτωβρίου
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[Business/Internal
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Τα νέα δελτία

Μικρό δελτίο Ιπποδρομιακού στοιχήματος

[Business/Internal Use]

Μεγάλο δελτίο Ιπποδρομιακού στοιχήματος
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[Business/Internal Use]

Μικρό δελτίο Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος
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Δυνατότητα επιλογής τριών (3) αγορών

1. Νικητής:
• Επιλογή αριθμού κούρσας: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει αριθμό
κούρσας, θα επιλεγεί αυτόματα η αμέσως επόμενη διαθέσιμη κούρσα του
προγράμματος
• Επιλογή αριθμού ίππων: Δυνατότητα επιλογής αριθμού ίππων από το
ένα (1) έως το 20 στην περιοχή 2Α. Σε περίπτωση που η κούρσα έχει
πάνω από 20 ίππους δεν μπορεί να παιχτεί από δελτίο
• Επιλογή ποσού: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει ποσό, επιλέγεται αυτόματα
το ποσό των 0,50€. Δυνατότητα επιλογής όλων των ποσών
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Δυνατότητα επιλογής τριών (3) αγορών

2. Φορκαστ:
• Επιλογή αριθμού κούρσας: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει αριθμό
κούρσας, θα επιλεγεί αυτόματα η αμέσως επόμενη διαθέσιμη κούρσα του
προγράμματος
• Επιλογή αριθμού ίππων Δυνατότητα επιλογής αριθμού ίππων από το
ένα (1) έως το 20 στην περιοχή 2Α και στην θέση 1 και 2. Σε περίπτωση
που η κούρσα έχει πάνω από 20 ίππους δεν μπορεί να παιχτεί από
δελτίο
• Επιλογή ποσού: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει ποσό, επιλέγεται αυτόματα
το ποσό των 0,50€. Δυνατότητα επιλογής όλων των ποσών

[Business/Internal Use]
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Δυνατότητα επιλογής τριών (3) αγορών

3. Τρικάστ:
• Επιλογή αριθμού κούρσας: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει αριθμό
κούρσας, θα επιλεγεί αυτόματα η αμέσως επόμενη διαθέσιμη κούρσα του
προγράμματος
• Επιλογή αριθμού ίππων: Δυνατότητα επιλογής αριθμού ίππων από το
ένα (1) έως το 20 στην περιοχή 2Α και στην θέση 1, 2 και 3. Σε
περίπτωση που η κούρσα έχει πάνω από 20 ίππους δεν μπορεί να
παιχτεί από δελτίο
• Επιλογή ποσού: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει ποσό, επιλέγεται αυτόματα
το ποσό των 0,50€. Δυνατότητα επιλογής όλων των ποσών

[Business/Internal Use]
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Παραδείγματα συμπλήρωσης δελτίου
Νικητής: Κούρσα 010, επιλεγμένος
ίππος 3, με ποσό 3€

[Business/Internal Use]

Φορκαστ: Η αμέσως επόμενη διαθέσιμη
κούρσα, επιλεγμένος ίππος 1, στην
πρώτη θέση 2, στην δεύτερη 7, με ποσό
15€
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Τρίκαστ: Κούρσα 108, επιλεγμένοι ίπποι
2 και 7, στην πρώτη θέση 2 και 5 – στη
δεύτερη θέση και 7 – στην τρίτη θέση 1 με ποσό 0,50€
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Μεγάλο δελτίο Ιπποδρομιακού
Στοιχήματος
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Διαθέσιμες αγορές
Δυνατότητα επιλογής 17 Βασικών Αγορών
•

Γκανιάν

•

Σύνθετο

•

Πλασέ

•

Σύνθετο Δίδυμο

•

Δίδυμο

•

Σκορ 3

•

Τρίο

•

Σκορ 4

•

Σουίνγκερ

•

Σκορ 6

•

Φορκαστ

•

Σκορ Πλασέ 4

•

Τρικάστ

•

Σκορ Πλασέ 6

•

Τετραπλό

•

Πλασέ 7

•

Quinte

Επιπλέον διαθέσιμες αγορές με στοιχηματισμό ΣΤΑΝΤΑΡ:
• Δίδυμο
• Τρίο
• Σουίνγκερ
• Φορκαστ
• Τρικάστ
• Τετραπλό
• Quinte
[Business/Internal Use]
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Διαθέσιμες αγορές
Το δελτίο έχει δύο (2) ξεχωριστές περιοχές στοιχηματισμού
οι οποίες μπορούν να επιλεγούν μόνες τους ή και ταυτόχρονα.

και

Σε περίπτωση λάθους, υπάρχει η επιλογή ακύρωσης,
συμπληρώνοντας την επιλογή Χ
Βήματα συμπλήρωσης δελτίου:

[Business/Internal Use]

•

Επιλογή αριθμού κούρσας: Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει αριθμό
κούρσας, θα επιλεγεί αυτόματα η αμέσως επόμενη διαθέσιμη
κούρσα του προγράμματος

•

Επιλογή Αγοράς: Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει μία (1) ή και
παραπάνω από δύο (2) αγορές. Δεν συνδυάζονται τύποι
στοιχηματισμού μονής με πολλαπλής κούρσας, π.χ. Πλασέ με
Σκορ 3 στην ίδια περιοχή

•

Επιλογή ίππου στην σωστή γραμμή ανάλογα τον επιλεγμένο
τύπο παιχνιδιού(βλ. διαφάνεια 11): Ο παίκτης επιλέγει στάνταρ
ίππους σε αγορές με ΣΤΑΝΤΑΡ στην τελευταία γραμμή (Σ)

•

Επιλογή ποσού: Εάν ο παίκτης δεν επιλέξει ποσό, επιλέγεται
αυτόματα το ποσό των 0,50€. Δυνατότητα επιλογής όλων των
ποσών
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Γραμμές συμπλήρωσης αγορών
Οι αγορές με ΣΤΑΝΤΑΡ συμπληρώνονται μόνο στην 1η γραμμή, επιλέγοντας τους στάνταρ ίππους στην κάτω σειρά
(Σ)

[Business/Internal Use]

•

Γκανιάν συμπληρώνεται στην 1η γραμμή

•

Πλασέ συμπληρώνεται στην 1η γραμμή

•

Δίδυμο συμπληρώνεται στην 1η ,2η ή στις 2 πρώτες γραμμές

•

Τρίο συμπληρώνεται στην 1η,2η ,3η ή στις 3 πρώτες γραμμές

•

Σουίνγκερ συμπληρώνεται στην 1η ,2η ή στις 2 πρώτες γραμμές

•

Φορκαστ συμπληρώνεται στην 1η και 2η γραμμή

•

Τρικάστ συμπληρώνεται στην 1η, 2η και 3η γραμμή

•

Τετραπλό συμπληρώνεται στην 1η, 2η, 3η και 4η γραμμή

•

Quinte συμπληρώνεται στην 1η, 2η, 3η, 4η και 5η γραμμή

•

Σύνθετο συμπληρώνεται στην 1η και 2η γραμμή

•

Σύνθετο Δίδυμο συμπληρώνεται στην 1η και 2η γραμμή

•

Σκορ 3 συμπληρώνεται στην 1η, 2η και 3η γραμμή

•

Σκορ 4 συμπληρώνεται στην 1η , 2η ,3η και 4η γραμμή

•

Σκορ 6 συμπληρώνεται στην 1η ,2η ,3η ,4η ,5η και 6η γραμμή

•

Σκορ Πλασέ 4 συμπληρώνεται στην 1η , 2η ,3η και 4η γραμμή

•

Σκορ Πλασέ 6 συμπληρώνεται στην 1η ,2η ,3η ,4η ,5η και 6η γραμμή

•

Πλασέ 7 συμπληρώνεται στην 1η, 2η ,3η, 4η, 5η,6η και 7η γραμμή
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Παραδείγματα συμπλήρωσης
Επιλογή κούρσας 100 – Αγορά
Σουίνγκερ – Επιλογή ίππων 2 και 4 –
Ποσό 0,50€

Επιλογή κούρσας 023 – Αγορά Πλασέ
– Επιλογή ίππου 5, ποσό 50€

[Business/Internal Use]
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Παραδείγματα συμπλήρωσης με λάθη
Επιλογή κούρσας 023 – Αγορά Νικητής – Επιλογή ίππων 1 και
3 – Ποσό 20€

Επιλογή κούρσας 100 – Αγορές Τρίο, Σκορ 3 – Επιλογή ίππων 1,
5 και 2 – ποσό 50€.

Το δελτίο θα απορριφτεί επειδή το 3 είναι σημειωμένο σε λάθος
γραμμή

Το δελτίο θα απορριφτεί επειδή δεν συνδυάζονται τύποι
στοιχηματισμού μονής με πολλαπλής κούρσας

[Business/Internal Use]

13

Μηνύματα και περιγραφή λάθους σκαναρίσματος δελτίου 1/2
Μήνυμα λάθους σε σκαναρισμα

Περιγραφή λάθους

Κενό δελτίο

Δεν έχει συμπληρωθεί κάτι ή έχει μαρκαριστεί η Ακύρωση Χ

Έχετε συμπληρώσει αριθμό ίππου σε λάθος γραμμή

Βλ. κανόνες συμπλήρωσης αγοράς σε σχέση με τις
απαιτούμενες γραμμές

ΑΓΟΡΑ: Μη συμμετέχων αριθμός ίππου Χ στην
γραμμή Y

Ο αριθμός ίππου που διάλεξε ο παίκτης δεν συμμετέχει στην
επιλεγμένη κούρσα

Λάθος αριθμός κούρσας ΧΧΧ

Έχετε επιλέξει λάθος αριθμός κούρσας

ΑΓΟΡΑ: Ελάχιστο ποντάρισμα Χ €

Η συγκεκριμένη αγορά/χώρα απαιτεί μεγαλύτερο ελάχιστο
ποντάρισμα

Δεν υπάρχει ή δεν προσφέρεται η συγκεκριμένη
αγορά

Η αγορά που διάλεξε ο παίκτης δεν προσφέρεται στην
επιλεγμένη κούρσα

Λάθος στην συμπλήρωση δελτίου

Ο παίκτης δεν έχει επιλέξει τους ελάχιστους συμμετέχοντες στην
αγορά πχ Τρικάστ 1, ούτε ίππο στη 2η θέση

Λάθος συμπλήρωση αριθμού κούρσας

Ο αριθμός κούρσας έχει γραφτεί λάθος

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη επιλογή τύπων
στοιχηματισμού Μονής και Πολλαπλής Κούρσας.

Πχ Τρικάστ με Σκορ 3 δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός στην ίδια
περιοχή του δελτίου

Η κούρσα έχει πάνω από 20 ίππους και δεν μπορεί να Εάν μία (1) κούρσα έχει πάνω από 20 συμμετέχοντες δεν
υπάρχει η δυνατότητα να παιχτεί μέσω δελτίου
συμπληρωθεί από δελτίο

[Business/Internal Use]
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Μηνύματα και περιγραφή λάθους σκαναρίσματος δελτίου 2/2

Μηνύματα λάθους σε σκαναρισμα

Περιγραφή λάθους

Μη συμπλήρωση αγοράς

Δεν έχει συμπληρωθεί η επιθυμητή αγορά

Λάθος συμπλήρωση δελτίου : Έχετε επιλέξει ίδιο αριθμό
ίππου

Ο παίκτης έχει επιλέξει ίδιο αριθμό ίππου και δεν παράγεται
σωστή στήλη πχ Φόρκαστ 1/1

Δεν επιτρέπεται η επιλογή ΌΛΑ στη συγκεκριμένη αγορά
Όλες οι επιλογές ίππων θα πρέπει να συμπληρωθούν
στην πρώτη γραμμή, σε αγορές που περιλαμβάνουν
ΣΤΑΝΤΑΡ

Στις γαλλικές ιπποδρομίες δεν επιτρέπεται να επιλεχθούν
όλοι οι ίπποι
Σε αγορές με ΣΤΑΝΤΑΡ όλες οι επιλογές πρέπει να
συμπληρωθούν στην πρώτη γραμμή

ΑΓΟΡΑ: Δεν συνδυάζεται η επιλογή ΌΛΑ με επιλογές
στην ίδια γραμμή

Δεν μπορείτε να συμπληρώσετε ταυτόχρονα το ΌΛΑ με
επιλογές στην ίδια γραμμή

Η κούρσα έχει κλείσει

Η κούρσα ξεκίνησε ή έχει ολοκληρωθεί

Έχετε επιλέξει μεγαλύτερο αριθμό στάνταρ από το
επιτρεπόμενό για την συγκεκριμένη αγορά

Στη γραμμή Σ με τα ΣΤΑΝΤΑΡ ο παίκτης έχει διαλέξει
περισσότερες επιλογές από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ανά
την εκάστοτε αγορά

[Business/Internal Use]
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