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A. Feltételek Megállapodás
1. Bevezetés
1) Jelen részvételi feltételek az Unibet Sportfogadásra érvényesek. Az Unibet oldalon megtett fogadással a
Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeket elolvasta, ismeri és azokat elfogadja
beleértve az általános üzleti Condiitons bármikor alkalmazható a Unibet, kattintson a here.
2) Az ezzel a Sports Book vonatkoznak azok a szabályok által előírt a Malta Gaming Authority (MGA)
3) A Sportfogadás használatával kapcsolatos minden kérdést
az info-hu@unibetsupport.com címre kell elküldeni. Amennyiben a választ nem találja kielégítõnek,
egy bizalmas elbírálási kérést küldhet Malta Gaming Authority (MGA)
Az elbírálás eredménye kötelezõ érvényû és döntésként szerepelhet bármely, illetékes bíróságon.
4) Az Unibet fenntartja a jogot az oldal, a fogadási és nyeremény limitek, valamint ajánlatok
módosítására.
5) Az Unibet jelen Részvételi feltételeket bármikor frissítheti, módosíthatja és kiegészítheti.
6) A jelen Részvételi feltételekben egyes számban tett kijelentések többes számban is érvényesek. A
nemekre vonatkozó hivatkozások nem kötelezõ érvényûek és csak tájékoztatásként szolgálnak.

2. Meghatározások
1) A "Hiba" egy tévedés, nyomtatási hiba, téves értelmezés, téves hallás vagy olvasás, téves fordítás,
helyesírási hiba, mûszaki hiba, regisztrációs vagy tranzakciós hiba, megjelenítési hiba, force majeure
és/vagy hasonló.

A hibák közé többek között a következők tartoznak:
•

•
•
•
•
•

olyan műszaki hibák idején elfogadott fogadások, amelyeket normál esetben nem fogadtunk
volna el;
már korábban eldöntött eseményekre/ajánlatokra tett fogadások;
nem megfelelő résztvevőkkel rendelkező piacokra tett fogadások;
olyan esélyekkel megtett fogadások, amelyek jelentősen eltérnek a fogadás megételének idején
érvényes általános esélyektől;
helytelen eredmény helyzeten alapuló esélyeken megtett fogadások; illetve,
olyan fogadások, amelyeknek az esélyeit a fogadás megtételekor egyértelműen hibásan adtak
meg.
2) A "Fogadás befolyásolása" az Unibet által tiltott mûvelet, amelyben a Számlatulajdonos, vagy a
számlatulajdonossal együttmûködõ felek közvetett vagy közvetlen módon, befolyásolhatják egy játszma

vagy esemény kimenetelét.

3) Az "Összejátszásos fogadás" egy olyan, az Unibet által tiltott művelet, amelyben a
számlatulajdonosok együttműködnek egy bizonyos eseményre vagy versenyre megtett
fogadás sorozatban. Ha ilyen műveletre alapos gyanú van, az Unibet fenntartja a jogot a
vonatkozó fogadások érvénytelenítésére és/vagy a kifizetések visszatartására a következő
vizsgálatok eredményének ismeretéig.

3. A tét elfogadása
1) Egy tét csak validáció után érvényes, ha már megjelent a számlatulajdonos fogadási listáján. Ha
bizonytalan egy tét érvényességét illetõen, ellenõrizze a függõben lévõ fogadásait, vagy lépjen
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
2) Elfogadás után, amennyiben az elfogadás helyes, a tét érvényes marad és nem vonható vissza. A
Számlatulajdonos felelõssége a megfogadott tét részleteinek ellenõrzése.

Az Unibet semmiféle felelősséget nem vállal a <Section A, Para 2, Clause 1> részben leírt
hibákért (vélt vagy valós), vagy bármilyen más okból hibás fogadásokért, beleértve a hibásan
feltüntetet esélyeket/fogadásokat.

3) Amennyiben vitás kérdések merülnek fel egy tranzakció elfogadásával (vagy annak hiányával)
kapcsolatban egy számlatulajdonos számláján, ezeket a kérdéseket a tranzakciónapló adatbázis alapján
kell eldönteni.

4. Fogadási és nyeremény limitek
1) Az Unibet fenntartja a jogot a nettó nyeremény (a tét levonása után fennmaradó nyeremény) minden
fogadásra vagy fogadás kombinációra számlatulajdonosonként 1,000,000 € fontra korlátozására. Ez a
limit az adott sporttól, osztálytól vagy fogadás típusától függõen alacsonyabb lehet. További
információkért tekintse meg a Sport szerinti limitek részt a <Section C, Para 28> pontban.
2) Az összes fogadás kombinációra az Unibet elõre meghatározott limitet adhat meg, amely alacsonyabb
lehet a <Section A, Para 4.1> és <Section C, Para 28> részben meghatározott limitnél. Ha egy
számlatulajdonos eléri ezt a limitet, jogában áll a limit megemelését kérni az Unibet belsõ rendszerén
keresztül. Az Unibet fenntartja a jogot az említett kérelem (teljes vagy részleges) elfogadására, illetve
elutasítására elõzetes értesítés vagy további indoklás nélkül.
3) Az Unibet fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármely fogadást, vagy annak részét
elutasíthatja. Ebbe beletartozik az a lehetőség is, hogy a <Section B, Para 4> részben

meghatározott "Rendszer fogadást" részben nem fogadják el, az adott "rendszer fogadás"
tétjeinek vagy kombinációinak tekintetében.

4) Az Unibet fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján bármely számlatulajdonos számlájának
hozzáférését teljesen vagy részben korlátozhatja.
5) Az Unibet oldalakon megtett fogadások, beleértve a manuális jóváhagyást igénylõ fogadások a
jóváhagyáshoz szükséges idõ után (amelynek hossza változó) válnak érvényessé. Ezt az idõt kizárólag
az Unibet határozza meg.
6) Az Unibet fenntartja a jogot a fogadások érvénytelenítésére vagy a kifizetés

visszatartására, ha egy esemény (vagy sorozat) esetében a következő alapos gyanúk
egyike áll fenn:
(i)
az esemény integritása megkérdőjelezhető;
(ii)
az árakat vagy nyereményalapot manipulálták;
(iii)
a mérkőzést lefizették vagy annak gyanúját vizsgálják.
A fentieket bizonyíthatja a megtett fogadások mérete, mennyisége és gyakorisága az
Unibet különböző fogadási csatornáin, illetve a más fogadóirodáktól vagy hivatalos
szervektől kapott információk.
7) Az ajánlott esélyek változhatnak. Ezeket a változásokat kizárólag a Unibet saját megítélése
szerint módosítjuk. A fogadásokat kizárólag a fogadás Unibet általi elfogadáskor a fogadási
táblázatban szereplő esélyeken fogadjuk el, függetlenül minden más igénytől vagy a
weboldalon, illetve bármely más médiában megjelenő információktól.
8) A fogadások eredményének meghatározásakor, minden kifizetést érintő kalkuláció
tizedesjegyeket tartalmazó odszok figyelembe vételével történik, függetlenül bármely
más formátumtól, amelyet a fogadás megtételekor jelenítettek meg/választottak ki.

5. A fogadások törlése (semmissé tétele)
1) Egy fogadás semmisnek minõsülhet, amely esetben 1.00 arányban visszafizetjük.
2) A fogadási kombinációként megtett fogadás akkor érvényes, ha a fogadás kombináció valamely
játszmája vagy eseménye semmissé válik.
3) Az Unibet fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján egy fogadást teljesen vagy részben semmisnek
nyilváníthasson, amennyiben nyilvánvalóan az alábbiak körülmények va lamelyike áll fenn:
a. A fogadást egy Hiba eredményeként kínálták, tették meg és/vagy fogadták el;
b. A fogadás megtételekor a weboldalon mûszaki problémák léptek fel, amelyek hiányában a fogadás
nem lett volna elfogadható;
c. Fogadás befolyásolás;
d. Fogadás kijátszás;
e. Az eredmény közvetlen vagy közvetett módon bûncselekmény következményeként jött létre;
f. A fogadás nyerési esélyeit jelentõsen befolyásoló nyilvános közlemény jelent meg.

4) A fogadás kombinációk nem tartalmazhatnak két vagy annál több olyan eredményt, amelyek
egymáshoz kapcsolódnak (pl. X csapat bajnok lesz és Y játékos lesz a gólkirály ugyanazon osztályban).
Habár az Unibet mindent megtesz az ilyen lehetõséget elõfordulásának megakadályozásáért, abban az
esetben ha ez mégis elõfordul az Unibet fenntartja a jogot saját döntése alapján az ilyen, egymáshoz
kapcsolódó eredményeket tartalmazó fogadás kombinációk semmisnek nyilvánítására.
5) Egy fogadás semmisnek minõsülhet, amely esetben 1.00 arányban visszafizetjük.
6) Továbbá, a következõ körülmények esetén megtett (és/vagy elfogadott) fogadások is semmisnek
minõsülnek:
a.

Mérkõzés elõtti fogadás
(i)Az esemény megkezdése utáni fogadás;
(ii)Egy kapcsolódó esemény lezajlása közben megtett fogadás, amelynek kimenetele
közvetlenül és kétséget kizáróan befolyásolná az eredményt.

b.

Élõ fogadás
(i) megkésett vagy megszakadt 'Élõ' közvetítés miatt hibásan megtett tétek;
(ii) Bizonyos ajánlatokra tett utólagos fogadások, vagy olyan esemény után, illetve lefolyása
közben, amely befolyásolja az eredményt (pl. az összes gól számára vagy következõ gólra tett
fogadás miközben büntetõt hagynak jóvá vagy végeznek el);
(iii)A ténylegestõl eltérõ nyerési esélyek alapján megtett fogadások;

6. Felelõsségkorlátozás és prioritások
1) Az Unibet fenntartja a jogot, hogy saját megítélése alapján módosíthassa egy Számlatulajdonos
számlájára érkezõ Nyereményt, ha a Nyeremény nyilvánvaló Hiba miatt lett jóváírva a számlán.
2) A számlatulajdonos Hiba miatt jóváírt összegekbõl származó hibás egyenlegének javításához az Unibet
bármely szükséges eljárást alkalmazhat, elõzetes értesítés nélkül, ésszerû határokon belül, beleértve a
számlatulajdonos egyenlegének módosítását a számlát érintõ tranzakciók visszavonásával, törlésével
vagy módosításával.
3) A fogadási ajánlatok kifizetésére vonatkozó panaszokat/vitás kérdéseket a vitás kifizetést követõ 14
napon belül be kell nyújtani az Unibethez. Minden más panaszt csak akkor veszünk figyelembe, ha a
számlatulajdonos egyértelmûen bizonyítja a kifizetés téves rendezését. Ezeket a bizonyítékokat csak
akkor vesszük figyelembe, ha azok nem tulajdoníthatók semmiféle tekintetben a <Section B, Para 5.2>
részben leírt körülményeknek.
4) Az Unibet fenntartja a jogot a számla felfüggesztésére egészen addig, amíg a szükséges vizsgálatokat
elvégzi.
5) Ezek a szabályok minden Unibet Sportfogadás tranzakcióra vonatkoznak és más szabályokkal is
kiegészíthetõk. Ellentmondás esetén a prioritás a következõképpen határozható meg:

a. Az ajánlathoz és/vagy kampányhoz tartozó szabályok és feltételek;
b. Amennyiben ezek nem elégségesek, az Általános Sportfogadás szabályokat kell figyelembe venni,
kivéve, ha a Sportok szerinti szabályok ezt másképpen jelölik.
6) Az olyan esetekben, ahol a Szabályok nem egyértelmûek, az Unibet fenntartja a jogot az ajánlatok saját
megítélése szerinti, egyéni rendezésére, az általánosan elfogadott fogadási szabályok, szokások és
meghatározások alapján.

7) A Részvételi feltételek és más, a fogadásokhoz kapcsolódó anyagok más nyelvekre lefordított változatai
csak tájékoztatási célt szolgálnak. Habár minden szükséges erõfeszítést megteszünk a feltételek
legpontosabb visszaadására az adott nyelven, az Unibet nem vállal semmiféle felelõsséget az EUR és a
más nyelvû változatok közötti esetleges eltérésekért. Az EUR és a más nyelvre lefordított változat
közötti eltérés esetén az elõzõ tekintendõ érvényesnek, és az képezi az ajánlatok rendezésénél
alkalmazandó feltételeket.

8) Bármilyen, a Sports Book (Sportkönyv) című kiadványból elérhető vagy az által megadott, illetve azzal
összefüggésbe hozható adat használható a Fiók tulajdonosa által magán jellegű, nem kereskedelmi
céllal. Az ilyen adatok bármilyen, kereskedelmi céllal történő felhasználása, illetve az arra tett kísérlet
kifejezetten tiltott.

9)

Unibet jogában áll a Sports Book (Sportkönyv) című kiadványra vonatkozóan érvényt szerezni a
szerződés egy kitételének a Fiók tulajdonosával szemben.

B. Általános fogadási szabályok
1. Általános fogalmak
1) A fogadásokat a "rendes játékidő" vagy "teljes játékidő" eredménye alapján rendezzük,

kivéve ha azt a fogadási ajánlatban vagy a sport specifikus szabályokban másként jeleztük. A

"Normál játékidõt" vagy "Teljes játékidõt" az illetékes szabályozó szervezet által kiadott szabályok
szerint kell értelmezni. Például, a futballban a teljes játékidõ 90 perc, beleértve a leállásokat, a
jéghokiban pedig három, egyenként 20 perces idõszakot jelent. Ha a szabályozó szervezet az esemény
megkezdése elõtt az adott eseményt a normál játékidõnél eltérõként határozza meg, ez tekintendõ az
esemény hivatalos játékidõ meghatározásának (például a 17 alatti futball, 2 x 40 perc játékidõvel). Ettõl
függetlenül ez a játékidõ csak a 'normál' játékidõre vonatkozik és nem tartalmazza a hosszabbításokat,

kivéve ha azt ettõl eltérõen határoztuk meg.
2) Az 'Élõ fogadás' az, amikor a játszma vagy esemény ideje alatt lehetséges fogadni. Az Unibet nem
vállal felelõsséget azokra az esetekre, ha az élõ fogadás nem lehetséges vagy az élõ eredmények nem
helyesek. Minden esetben a számlatulajdonos felelőssége a mérkőzés és a hozzá kapcsolódó

események ismerete, mint az aktuális eredmény, előrehaladás, illetve a mérkőzésből
hátralévő idő. Az Unibet nem vállal felelõsséget az Élõ fogadás programjának módosításaiért vagy a
szolgáltatás megszakításáért.

3) A „Cash Out” funkció segítségével a Fiók tulajdonosának lehetősége van egy fogadás kifizettetésére
aktuális értéken, amelynek még nincs eredménye. Erre kiválasztott eseményeknél van lehetőség a
mérkőzés előtt és ha az már folyik, egyszeri és többszörös fogadások esetében. A Cash Out funkció az
ingyenes fogadásoknál nem használható. A Cash Out kérésekre az A szakasz 4.5-ös bekezdésében
kifejtett késleltetési eljárás vonatkozhat. Ha a késleltetés ideje alatt, valamilyen okból, a fogadási
ajánlatot eltávolítják vagy az odszok mértéke hullámzik, a Cash Out kérés nem lesz elfogadható és a
Fiók tulajdonosát értesítést kap egy, a képernyőn megjelenő üzenet formájában. Unibet jogában áll
ilyen jellegű funkciót felajánlani kizárólag saját döntése alapján, és nem vállal vagy nem tartozik
semmilyen felelősséggel, ha a Cash Out funkció nem elérhető. Ha a Cash Out kérés sikeres, a fogadást
haladéktalanul lezárásra kerül, és az azt követő, a fogadáshoz köthető sporteseményeket figyelmen
kívül hagyjuk. Olyan kifizetett fogadás esetében, amellyel kapcsolatban műszaki, árazással kapcsolatos
vagy lezárásakor jelentkező hiba merül fel a fogadás megtétele és kifizetése közötti időszakon belül
bármikor, [a Kezelő] fenntartja a jogot az ilyen jellegű pontatlanság javítására az A szakasz 6.2-es
bekezdésének értelmében.
4) A 'Résztvevõ' az esemény részét képezi. Az "Egymás ellen" és "Hárman egymás ellen" esetekben a
Résztvevõ csak az adott "Egymás ellen" vagy "Hárman egymás ellen" események résztvevõire
vonatkozik.
5) A weboldalon látható határidõ (tétlezárás ideje) csak tájékoztatási célt szolgál. Az Unibet fenntartja a
jogot, saját megítélése alapján, a fogadási tevékenység teljes vagy részleges megszakítására.
6) Az Unibet weboldalon közölt statisztikák és anyagok további információként szolgálnak, de az Unibet
nem vállal semmisféle felelõsséget ezen információk esetleges pontatlanságaiért. Az esemény pontos
körülményeinek ismerete minden körülmények között a számlatulajdonos felelõssége.
7) Elméleti hozam fix odds fogadás, hogy a játékos által megadott esélyeket az összes lehetséges
kimenetelt az ajánlat. Az elméleti megtérülés egy játékos egy fogadást ajánlat 3 eredmények a, b és c
lehet kiszámítani az alábbiak szerint.
Elméleti % = 1 / (1 / "esélye eredmény a" + 1 / "esélye eredmény b" +
1 / "esélye eredmény c") x 100

2. Fogadási típusok
1)

A „Meccs” (vagyis 1X2) egy olyan esemény, ahol fogadás tehető a meccs vagy esemény rész- vagy
végeredményére. A következő opciók lehetségesek: „1” = Hazai csapat/1. játékos vagy az ajánlat bal
oldalán szereplő résztvevő; „X” = Döntetlen vagy a középen lévő lehetőség; „2” = Idegenbeli csapat/2.
játékos vagy az ajánlat bal oldalán szereplő résztvevő. Különleges esetekben vagy speciális
nyereményjátékok esetén a(z) Unibet ún. „amerikai” formátumban jelenítheti meg az ajánlatot (vagyis

Idegenbeli csapat kontra Hazai csapat), ahol a vendéglátó csapat az idegenbe látogató csapat után
szerepel. A csapatok eredménytáblán/fogadószelvényen elfoglalt helyüktől függetlenül a „Hazai” és
„Idegenbeli” csapatokra való utalások minden esetben hivatalos szervezet által meghatározott hazai
(vendéglátó) és idegenbeli (látogató) csapatokat jelölik.
2) A "Pontos eredmény" (1X2) az a fogadási típus, ahol egy esemény vagy mérkõzés (részleges vagy
végleges) pontos eredményére fogadhat.
3) A "Felett/alatt" (Totals) az a fogadási típus, ahol egy elõzetesen meghatározott esemény (pl, gólok,
pontok, szögletek, bedobások, büntetõ hosszabbítás percek) mennyiségére fogadhat. Amennyiben a

listán szereplő események pontosan megegyeznek a fogadási vonallal, az ajánlatra tett
összes fogadás érvényét veszti. Példa: egy olyan ajánlatban, ahol a fogadási vonal 128 pont
és a mérkőzés eredménye 64-64, a fogadások érvénytelenek.

4) A "Páros/páratlan" az a fogadási típus, ahol egy elõzetesen meghatározott esemény (pl, gólok, pontok,
szögletek, bedobások, büntetõ hosszabbítás percek) számára fogadhat, pl. 1,2,5 páratlan, 0,2,4 páros,
stb.
5) Az "Egymás ellen" és/vagy "Hárman egymás ellen" fogadás két vagy három résztvevõ/eredmény
közötti versenyre való fogadás, amelynek alapja egy hivatalosan vagy az Unibet által virtuálisan
meghatározott esemény.
6) A "Félidõ/teljes idõ" az a fogadás, ahol az eredményre fogadhat félidõben, majd a végleges eredményre
a mérkõzés végén. Pl. ha félidõben az eredmény 1-0 és a mérkõzés végén az eredmény 1-1, a nyerõ
eredmény 1/X. A fogadás érvényét veszti, ha a mérkõzést nem a fogadásban meghatározott idõben
játsszák (pl. nem két félidõ).
7) A "Részidõ" az a fogadás, ahol mérkõzés/esemény részidõknek eredményére fogadhat. Pl. Ha a
jégkorong mérkõzés részidõk eredménye 2-0/0-1/1-1, a nyerõ eredmény 1/2/X. A fogadás érvényét
veszti, ha a mérkõzést nem a fogadásban meghatározott részidõben játsszák (pl. nem három részidõ).
8) A "Húzás fogadás nélkül" fogadásban "1" vagy "2" eredményre fogadhat a <Section B, Para 2.1>
részben leírtak szerint. A "Húzás fogadás nélkül" érvényes azon esetekre ahol nincs megadott eredmény
valószínûség. Amennyiben az adott mérkõzésnek nincs nyertese (pl. a játszma egálban végzõdik), vagy
az adott esemény nem történt meg (pl. nincs elsõ gól, a húzás fogadás nélkül és a mérkõzés eredménye
0-0) a téteket visszafizetjük.
9) „Hendikepről” akkor beszélünk, ha lehetséges a fogadást arra megtenni, hogy a kiválasztott
végeredmény megvalósul, ha az említett hendikeppet beleszámítjuk/kivonjuk (amennyiben
alkalmazható) a mérkőzés/időszak/végeredmény tekintetében, amelyre a fogadás vonatkozik.
Amennyiben a végeredmény a hendikeppet alkalmazva pontosan megegyezik a fogadással, az
ajánlathoz tartozó fogadás mindegyike érvénytelennek tekintendő. Példa: egy -3,0 gólra megtett
fogadás akkor tekintendő érvénytelennek, ha a kiválasztott csapat pontosan 3 gólos különbséggel nyer
(3-0,4-1, 5-2 stb. arányokban). A bekezdésben bármely, a „marginra” vonatkozó megjegyzést a 2
csapat/versenyző által szerzett góloknak/pontoknak kivonásából eredő végeredményként kell
értelmezni.

Eltérő rendelkezés hiányában Unibet weboldalán közzétett minden hendikep kiszámítása az említett
mérkőzés/időszak kezdete és az adott mérkőzés/időszak vége perióduson kell, hogy alapuljon. Az is
megszokott, azonban, hogy bizonyos hendikep fogadási ajánlatok esetében adott sportágakra
vonatkozóan (ázsiai hendikep a labdarúgásban), kizárólag a fogadás megtételének időpontja és a kijelölt
időszak vége közötti periódusban kialakult eredmények számítanak, így a fogadás megtétele és
elfogadása előtt esett gólok/pontok nem számítanak. Az ilyen jellegű bármely fogadás egyértelműen
megjelenik az weboldalon és kiemelve jelenik meg a punter fogadási előzményei között a fogadás
megtételekor aktuális eredménnyel együtt.
A hendikepes fogadásnak 3 különböző formátuma létezik:
Kétesélyes hendikep: A csapat (-1,5) vs B csapat (+1,5)
Példa:
·
Az A csapat -1,5 gólos hendikepben részesül a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez az A
csapatnak olyan marginnal kell a mérkőzést megnyernie, amely megegyezik a közétett hendikeppel
vagy magasabb annál (azaz legalább 2 góllal).
·
A B csapat +1,5 gólos előnyben részesül a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez a B csapatnak
vagy meg kell nyernie a mérkőzést, vagy a mérkőzésnek döntetlennel kell végződnie vagy nem
veszíthet olyan marginnal, amely megegyezik a közétett előnynél vagy magasabb annál (azaz 1
gólkülönbséggel kikapnia).
Háromesélyes hendikep: A csapat (-2) Döntetlen (pontosan 2) B csapat (+2)
Példa:
·
Az A csapat 2 gólos hendikepben részesül a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez az A
csapatnak a közétett hendikepnél magasabb marginnal kell a mérkőzést megnyernie (azaz legalább 3
góllal).
·
A döntetlen lenne a győztes eredmény, ha a mérkőzés pontosan a közzétett marginnal ér véget
(azaz a mérkőzés az alábbi eredmények valamelyikét hozza: 2-0, 3-1 és 4-2).
·
A B csapat 2 gólos előnyben részesül a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez a B csapatnak
vagy meg kell nyernie a mérkőzést, vagy a mérkőzésnek döntetlennel kell végződnie vagy nem
veszíthet olyan marginnal, amely megegyezik a közétett előnynél vagy magasabb annál (azaz csak 1
gólkülönbséggel kikapnia).
Ázsiai hendikep: A csapat (-1,75) vs B csapat (+1,75)
Példa:
·
Az A csapat -1,75 gólos hendikepben részesül a mérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy a tét két
egyenlő fogadási tételre oszlik, és a -1,5 és -2,0 végeredményekre érvényes. Ahhoz, hogy a fogadás
teljes összegben kifizetésre kerüljön a közzétett odszok mellett az A csapatnak mindkét közétett
hendikepjénél magasabb marginnal kell a mérkőzést megnyernie (azaz legalább 3 gól különbséggel).

Abban az esetben, ha az A csapat csak 2 gólos különbséggel nyer, a fogadás részben megnyertnek
minősül. A -1,5-ös odsszal bővített rész teljes mértékben kifizetésre kerül, a -2,0-as odsszal bővített
részre pedig visszatérítés érvényes, mivel a végeredmény a fogadásnak erre a részre vonatkoztatva
„döntetlennek” tekinthető. Amennyiben a mérkőzés végeredménye ettől eltér, ideértve az A csapat egy
gólos győzelmét is, a tét teljes egészben elveszik.
10) ·
A B csapat +1,75 gólos előnyben részesül a mérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy a tét két egyenlő
fogadási tételre oszlik, és a +1,5 és +2,0 végeredményekre érvényes. Ahhoz, hogy a fogadás teljes
összegben kifizetésre kerüljön a közzétett odszok mellett, a B csapatnak vagy meg kell nyernie a
mérkőzést, vagy a mérkőzésnek döntetlennel kell végződnie vagy nem veszíthet olyan marginnal,
amely megegyezik a közétett előnyökkel vagy magasabb azoknál (azaz csak 1 gólkülönbséggel
kikapnia). Abban az esetben, ha a B csapat pontosan 2 gólos különbséggel veszít, a fogadás részben
elvesztettnek minősül. A -2,0-ös odsszal bővített rész visszatérítésre kerül, a -1,5-as odsszal bővített
rész pedig elvesztettnek tekintendő. Ha a mérkőzés bármilyen más eredményt hozna, amely a B csapat
legalább három gólos vereségét eredményezi, az egész tét elveszik.
11) A "Dupla esély" az a fogadási típus, ahol egy esemény vagy mérkõzés egyszerre két (teljes vagy
részleges) eredményére fogadhat. A lehetséges opciók: 1X, 12 és X2 "1", "X" és "2", a <Section B, Para
2.1> részben meghatározottak szerint.
12) A 'Nyertes/pozíció' fogadás az a típus, ahol egy lehetõség listában fogadhat annak az esélyére, hogy egy
résztvevõ nyer vagy egy adott pozíciót ért el a meghatározott esemény/verseny során. Amennyiben két
vagy több résztvevõ végez nyertesként, a fogadásokat a <Section B, Para 5.14>. részben
meghatározottak szerint fizetjük ki.

13) A “kétesélyes” fogadás (Each Way, azaz EW) olyan fogadás, amely a győzelemre vagy egy
bizonyos helyezés elérésére fogad. A fogadás két egyforma részre oszlik (a “nyerés” és a
“helyezés” részre). Az ilyen fogadások rendezésében figyelembe vesszük a "nyerésre" és
"helyezésre" vonatkozó szabályokat, azaz a sport specifikus szabályokat, illetve a <Section B,
Para 5, Clause 11> részben leírtakat.
14) A "gól percek" fogadásban azon percek összegére fogadhat, amelyekben a gólokat

szerezték. Az ilyen fogadások rendezésekor a két félidő hosszabbításában
szerzett gólok a 45-ik percben szerzettnek számítanak, ha a gólt az első félidő
hosszabbításában és a 90-ik percben szerzettnek, ha a második félidő
hosszabbításában szerezték. Az öngólok az egyes játékosok ‘gól perceibe' nem
számítanak bele.

3. Fogadási ajánlatok
1) A virtuális, elképzelt 'Mérkõzés' vagy "Egymás ellen" fogadások azok, amelyekben két vagy több
résztvevõ/csapat teljesítményét hasonlítjuk össze úgy, hogy nem vesznek részt egymás elleni
mérkõzésen/eseményen. A kifizetést a résztvevõ adott mérkõzésen elért elõre meghatározott eseményei

alapján (pl. gólok) rendezzük. Az ilyen ajánlatok rendezéséhez a következő feltételeket

használjuk

a) A fogadások a következő hivatalos mérkőzésre/eseményre/körre vonatkoznak
(amelyik érvényes), amelyben a listán szereplő versenyzők/csapatok részt vesznek.
b) A fogadások érvényességéhez minden kapcsolódó mérkőzésnek/eseménynek/körnek
az előjegyzett napon/eseményen le kell zajlania, kivéve azokat, amelyeknek az
eredménye már azelőtt eldőlt és azt a jövőbeli események sem módosíthatják,
amelyeket az eldöntött eredmény alapján rendezünk.
c) Az ezen ajánlatok eredményei csak az aktuális játékból származó eseményeket veszik
figyelembe. Az átvitt döntésekkel, valamint a <Section B, Para 5> 2, 3 és 4-ik
bekezdésében leírt módon hozott döntéseknek tulajdonítható eredményeket nem
vesszük figyelembe.
d) Amennyiben az említett feltételek nem döntik el egyértelműen az ajánlatok
eredményeit, az ajánlatok rendezésében a következő progresszív szabályokat
alkalmazzuk:
(i) a vonatkozó sport-specifikus szabályok a <Section C> szerint,
(ii) Eredmény rendezési szabályok a <Section B, Para 5> szerint.

Ha mindezek ellenére sem lehetséges az eredmény megállapítása, a fogadásokat
érvénytelenként rendezzük.

2) A "Grand Salami" fogadásokon a meghatározott események végsõ számára fogadhat (Például: összes
gól, összes menet), amelyek egy bizonyos mérkõzés/esemény sorozaton belül egy adott
körben/napon/mérkõzési napon elõfordulnak. A fogadások kifizetéséhez minden kapcsolódó
mérkõzésnek/eseménynek le kell zajlania, kivéve azokat, amelyeknek az eredménye már azelõtt eldõlt
és azt a jövõbeli események sem módosíthatják.
3) A résztvevõk eseményeken elért helyezésére vonatkozó alatt/felett fogadások a következõképpen
értendõk: A "felett" a rosszabb, alacsonyabb helyezést, míg az "alatt" a jobb vagy magasabb helyezést
jelöli. Példa: Egy játékosnak egy versenyen belüli helyezésére 2,5 sorra tett Alatt/felett fogadása
Alattnak minõsül, ha a játékos elsõ vagy második helyezést ér el . Minden más helyezés Felett
eredménynek minõsül.
4) A 'negyed/fél/X idõre' tett fogadások az adott idõtartam alatt elért eredményre vonatkoznak és nem
számítanak az esemény/mérkõzés más részeiben elért pontok/gólok/eredmények. A fogadás semmisnek
minõsül, ha a mérkõzést az ajánlatban meghatározottól eltérõ idõben játsszák.
5) Az 'eredmény a negyed/fél/X idõ végén' fogadások a mérkõzés/esemény eredményére vonatkoznak a
megadott idõtartam végén, és számítanak az esemény/mérkõzés korábbi részeiben elért
pontok/gólok/eredmények.
6) Az "X pontig/X gólig" és hasonló ajánlatok arra vonatkoznak, hogy a csapat/résztvevõ elsõként éri el a
megadott pont/gól/esemény értéket. Ha az ajánlatban idõtartam is szerepel (vagy bármely más
idõtartam korlátozás), nem vonatkozik az esemény/mérkõzés más, a megadott idõtartamon kívüli
részeiben elért pontokat/gólokra/eseményekre. Ha az eredményt nem éri el a megadott idõtartamon
belül (ha van ilyen), minden fogadás semmisnek minõsül, kivéve, ha azt ettõl eltérõen jeleztük.

7) Az "X pont nyertese / X gól" és hasonló ajánlatok a megadott eredményt elérõ csapatra/résztvevõre
vonatkozik. Az ilyen ajánlatok kifizetésekor nem vesszük figyelembe a megadott eseményen kívüli más
eseményeket. Ha az eredményt nem éri el a megadott idõtartamon belül (ha van ilyen), minden fogadás
semmisnek minõsül, kivéve, ha azt ettõl eltérõen jeleztük.
8) Az egy bizonyos esemény elõre meghatározott sorrendben való elõfordulására vonatkozó “Elsõ kártya”
vagy “Következõ büntetõ perceket kapó csapat” minden olyan esetben semmisnek minõsülnek, ahol
nem állapítható meg kétségen kívül a nyerõ eredmény, például a különbözõ csapatok játékosai
ugyanazon mérkõzés megszakításban kapnak lapot.
9) Az "Elsõ pontot nyerõ csapat és nyertes" fogadások arra a csapatra vonatkoznak, amelyik elsõként nyer
pontot a mérkõzésen és megnyeri a mérkõzést. Ha nincs gól a mérkõzésen, a fogadás semmisnek
minõsül.
10) A "tiszta lapra" vonatkozó utalás azt jelzi, hogy a csapat a mérkõzés során nem kaphat egyetlen gólt
sem.
11) A "Gyengébb csapat gyõz" fogadás arra a helyzetre vonatkozik, amikor a legalább 1 gólhátránnyal
rendelkezõ csapat megnyeri a mérkõzést.
12) A félidõben/részidõben nyertes csapat (pl. mindkét félidõt megnyerõ csapat) azt jelenti, hogy a csapat a
megadott félidõben/részidõben több gólt rúg mint az ellenfele.
13) A "sérülési idõ" a kijelölt bíró által felmutatott idõtartamra és nem a tényleges lejátszott idõre
vonatkozik.
14) A "Mérkõzés nyertese", "Legértékesebb játékos", stb. fogadások eredménye az adott verseny
szervezõinek döntése alapján történik, kivéve ha azt ettõl eltérõen jeleztük.
15) Az olyan fogadások eredménye, amelyek például "döntõ gólra" vonatkoznak, azt az eredményt jelöli
amellyel a megadott mérkõzés/idõtartam végén végleges vezetést szereznek, és amelyhez képest a
további gólok nem befolyásolják a végeredményt. Egy fogadás '"IGEN"-ként való elszámolásához a
játékos csapatának az adott mérkõzést meg kell nyernie (egy mérkõzés esetén), vagy tovább kell lépnie
a verseny következõ körébe. A normál és hosszabbítási idõben elért gólok számítanak, de nem
számítanak a büntetõrúgásokból berúgott gólok.
16) A mérkõzésen elõforduló eseményekre vonatkozó fogadások (pl. "Mi történik elõször a játékossal?,
"gólt rúg, sárga/piros lapot kap, helyettesítik opciókkal) semmisnek minõsül, amennyiben a megadott
események/eredmények közül egyik sem történik meg.
17) A Játékos átigazolási fogadások figyelembe veszik a klubok által kölcsönnel átigazolt játékosokat is.
18) A Menedzseri változásokra vonatkozó fogadások a Vezetõ edzõ/menedzser személyére vonatkoznak,
aki valamely okból kilép/elbocsátják pozíciójából. A fogadás akkor is érvényes ha egy közös felelõs
hagyja el a pozícióját (ha van ilyen), és ennek megfelelõen rendezzük. Ha nem történik változás a tét
megtételétõl egészen az utolsó liga meghatározásig (kivéve a kijátszásokat, szezonon kívüli
mérkõzéseket, stb.) a legutóbbi menedzseri változás után megtett fogadások (ha van ilyen) semmisnek

minõsülnek, kivéve ha egy megfelelõ másik opció áll rendelkezésre.
19) Az egy bizonyos eredményt elérõ csapatra/résztvevõre vonatkozó ajánlatok (pl. a következõ csapat,
amely megveri az X csapatot), valamint a bizonyos dátumon elért helyezésre vonatkozó ajánlatok a
változtatásoktól és a mérkõzések/körök számától függetlenül érvényesek.
20) Az egy bizonyos eredményt más csapatok/résztvevők ellen elérő csapatokra/versenyzőkre

vonatkozó fogadások (pl. a csapat, amely először szerez gólt az x mérkőzési napon) azon
mérkőzés időtartamára vonatkoznak, amelyben az adott eredményt elérték. Példa: Az A
csapat szombaton játszik és első góljukat a 43-ik percben szerzik, miközben a B csapat
vasárnap játszik és az első gólt az 5-ik percben szerzi, a B csapat számít nyertesnek.

21) Unibet dönthet olyan ajánlatokat közzétételéről, amelyek vagy a versenyző/csapat egyszeri
teljesítményével kapcsolatosak; vagy legalább két csapat/versenyző potenciális végeredményét
kombinálják (pl. kiemelt többszörösök) az általában elérhető magasabb odszok mellett. Unibet
fenntartja a jogot az ilyen jellegű ajánlatok visszavonására, az adott odsz szerkesztésére és további
módosítások megtételére, amit Unibet saját megítélése szerint szükségesnek ítél.

Az ilyen fogadási ajánlatok eredményének eldöntése az alábbi feltételek függvénye:
1. Eltérő rendelkezés hiányában a fogadások a következő hivatalos
mérkőzésre/sporteseményre/fordulóra (amennyiben alkalmazható) vonatkoznak, amelyen a felsorolt
versenyzők/csapatok a tervek szerint részt vesznek.
2. Az összes relatív sporteseménynek be kell fejeződnie az adott napon/fordulón belül (amennyiben
alkalmazható) a fogadás viszonylatában. Amennyiben ez nem így történik, a fogadási ajánlatra tett tétek
teljes egészében visszatérítésre kerülnek kivéve olyan ajánlatok esetében, melyek végeredménye még a
félbeszakadás előtt eldőlt, és azt jövőbeni események sem módosíthatják, amelyek az eldöntött
végeredmény értelmében rendeződnek.
3. Az ilyen ajánlatokra vonatkozó eredmények esetében kizárólag a tényleges játékból adódó
események számítanak. Olyan verseny, melynek eredménye valamennyi ellenfél visszalépése, illetve a
<B szakasz, 5. bekezdés> 2., 3. és 4. pontjában ismertetett egyéb döntés miatt alakul ki, nem számít.
4. A fogadáshoz tartozó összes feltételt teljes mértékben el kell fogadni és annak megfelelően kell
eljárni ahhoz, hogy nyertes fogadásról beszélhessünk, függetlenül attól, hogy az ellent mond-e a
sportágra vonatkozó szabályoknak, illetve bármilyen, a különösen sporteseményekre vonatkozó korábbi
vagy aktuális ajánlatok közzétételén alapuló lehetséges értelmezésnek és bemutatásuk módjának a
Unibet Sportkönyvében. A fogadások érvénytelenek, ha egy nyerő végeredmény megállapítása nem
lehetséges.
Bár Unibet minden tőle telhetőt megtett a kimagasló felhasználói élmény biztosítása érdekében,
tudomásul kell venni, hogy a piacok oly módon ingadozhatnak, hogy adott időpontban nem a
legoptimálisabb értéket jelenítik meg a jelenleg a weboldalon lévő, kapcsolódó fogadási ajánlatokkal
összevetésben.
22) A „Teaser+” segítségével a felhasználó azonos, előre beállított mennyiségű pontot rendelhet
minden olyan, egy adott csoporton belüli (kombináció) végeredményhez, amely fedezetet (hendikepet),
összesítéseket (feletti/alatti értékek) vagy ezek kombinációját tartalmazza. Példa: A felhasználó X NFL
csapat +6,5 pontot kombinál egy csoportba egy 41 pont felett fogadással egy Y csapat és Z csapat
közötti NFL mérkőzésen. A „Teaser+ Football 6 point” opció választásával a határok és oddsok egy

olyan csoportban kerülnek átszámítsára, amelyben X csapat +12,5 pont (korábban +6,5) szerepel,
melyet 35 pont felett fogadással kombinált (korábban 41 felett). Ha a „Teaser +” fogadás bármely része
érvénytelenül zárul, akkor az adott kiválasztás kikerül a csoportból és az odds/kifizetés számítása ennek
megfelelően történik.
23) A „Rest of the match” vagy hasonló megjelölésű fogadások csak a fogadás megtételétől a megjelölt
időkeret végéig terjedő eredményekre és történésekre vonatkozik, ezáltal nem tartozik alá semmilyen
olyan történés, amelyet a fogadás megtétele és elfogadása előtt jegyeztek.
24) A meghatározott időkeretekre/intervallumokra tett fogadások esetén (példa: meccse eredménye a
60:00–89:59 között) csak a meghatározott időkereten/intervallumon belüli eredményeket és
történéseket vesszük figyelembe. A fogadás lezárása során nem vesszük figyelembe az esemény/meccs
a meghatározott időkereten/intervallumon kívüli (a hosszabbítást is ideértve) pontjait/góljait/eseményeit
– hacsak ez nincs külön kikötve.

4. Gyorsfogadások
1) A mérkõzés elõtti fogadásokban akár tizenkét (12) ajánlat is egyetlen kuponon kombinálható. A
tizenkét ajánlat alapján a számlatulajdonos kiválaszthatja a saját egyedi, dupla, háromszoros, stb.
számait.
2)

Livebetting esetén maximum tizenkét (12) különböző fogadási ajánlatot lehet kombinálni egyetlen
kuponon gyűjtőfogadásként. A gyűjtőfogadáson az összes mérkőzést/fogadási ajánlatot fel kell
tüntetni, és egyéb, több fogadást tartalmazó opció (pl. egyedi, dupla stb.) is elérhető, amely 1 vagy
több mérkőzést/ajánlatot kizár.

3) Az Unibet fenntartja a jogot a kombinációk számának korlátozására a <Section A, Para 5.4> részben
leírt eredmény függõség kialakulásának elkerülése, valamint egyéb, saját megítélése alapján
meghatározott célok érdekében.
4)

Egy vagy több mérkõzés 'bankolható', ami azt jelenti, hogy a mérkõzés/esemény az összes szelvényen
jelen van.

5) A ‘Trixie’ egy olyan kombináció, amely egy hármast és három duplát tartalmaz három mérkõzésbõl.
6) A ’Patent’ olyan kombináció, amely tartalmaz egy háromszoros, három dupla és három szimpla
fogadást egy három mérkőzésből álló szelekcióból.
7) A ‘Yankee’ egy olyan kombináció, amely egy négyest, négy hármast és hat duplát tartalmaz négy
mérkõzésbõl.
8) A ’Canadian’ (úgy is ismert, mint ’Super Yankee’) olyan kombináció, amely tartalmaz egy ötszörös, öt
négyszeres, tíz háromszoros és tíz dupla fogadást egy öt mérkőzésből álló szelekcióból.
9) A ’Heinz’ olyan kombináció, amely tartalmaz egy hatszoros, hat ötszörös, tizenöt négyszeres, húsz
háromszoros és tizenöt dupla fogadást egy hat mérkőzésből álló szelekcióból.
10) A ’ Super Heinz’ olyan kombináció, amely tartalmaz egy hétszeres, hét hatszoros, huszonegy ötszörös,
harmincöt négyszeres, harmincöt háromszoros és huszonegy dupla fogadást egy hét mérkőzésből álló
szelekcióból.

11) A ’ Goliath’ olyan kombináció, amely tartalmaz egy nyolcszoros, nyolc hétszeres, huszonnyolc
hatszoros, ötvenhat ötszörös, hetven négyszeres, ötvenhat háromszoros és huszonnyolc dupla fogadást
egy nyolc mérkőzésből álló szelekcióból.

12) Megjelenítési okokból, ha szükséges a tizedespont utáni második szám a számlatulajdonos fogadási

elõzményeiben felkerekíthetõ a legközelebbi tizedes számra. A kifizetés azonban a tényleges szorzó
alapján történik, az elõbb említett kerekítéstõl függetlenül.

5. Eredmények kiszámolása
1) Az eredmények kiszámolásakor az Unibet mindent megtesz a lehetõ legpontosabb információk
beszerzéséért (az esemény közben vagy közvetlenül annak végénél) TV közvetítésekbõl, streamingbõl
(web-alapú más forrásokból), valamint hivatalos oldalakról. Ha nem érhetõ el az információ közvetlen
forrásból és/vagy hivatalos forrásból, és/vagy egyértelmû Hiba van a fenti forrásokból származó
információkban, a fogadás rendezését más hivatalos források eredményei alapján végezzük.
2) A fogadások rendezésében nem veszünk figyelembe semmiféle késõbbi, az esemény lezárása és az
eredmény, akár elõzetes közlése utáni, diszkvalifikációból, büntetésbõl, tiltakozásból, felülbírálati
döntésekbõl és/vagy a hivatalos eredmény késõbbi változtatásaiból eredõ módosításait. A több mint 1

körre/fázisra (pl. szezon fogadások) vonatkozó versenyekre tett fogadások esetében csak
azok a változások érintik a fogadásokat, amelyeknél nincs végleges eredmény. Az ilyen
változásokat a szabályozó szervezetnek az utolsó előjegyzett kör/fázis előtt kell bejelentenie.
Az ezen dátum utáni változásokat, vagy az olyanokat, amelyek az esemény/verseny előtti
események alapján már rendezett fogadásokra vonatkoznak, nem vesszük figyelembe.

3) Olyan események, amelyeket még nem súlytottak büntetéssel és/vagy amelyeket még a
mérkőzés/sportesemény bírái nem ismertek el (pl. meg nem adott gólok) nem számítanak a fogadás
rendezése során. Általános szabályként, és amennyiben az ajánlat erről másként nem rendelkezik,
Unibet az alapján a pontos idő alapján állapítja meg a fogadás eredményét, amikor a játék folyama
megszakadt/újra kezdődött (amennyiben alkalmazható) a kérdéses esemény miatt (pl. a labda elhagyta a
játékteret bedobás/kirúgás előtt vagy áthalad a gólvonalon). Adott esemény felhalmozódását (pl. Összes
szöglet) és/vagy egy adott esemény végrehajtását érintő fogadások esetében arra van szükség, hogy az
említett esemény a megadott időintervallumon belül következzen be (pl. a szöglet elvégzése). Ilyen
esetekben a fogadás eldöntése tekintetében nem számít, ha az eseményt megadták, de még nem került
sor annak elvégzésére.
4) Azok a fogadás ajánlatok, amelyek olyan mérkõzésekhez/eseményekhez kapcsolódnak, amelyekre nem
került sor, vagy az eredményt átvitt döntés alapján határozták meg, semmisnek minõsülnek.
5)

Félbeszakított esemény esetén minden, a félbeszakítás előtt eldőlt és a jövőbeli eseményektől
függetlenül meg nem változtatható fogadás a döntés szerinti végeredmény alapján kerül lezárásra. Ha a
félbeszakított esemény nem folytatódik a kezdés időpontjától számított 12 órán belül, akkor minden
függőben lévő, az eseményhez kapcsolódó fogadás érvénytelenné válik.

6)

Amennyiben az eseményt félbeszakították, és annak a kezdéstől való újrajátszásáról döntenek, akkor az
első mérkőzésre tett fogadások nem zárhatók le a félbeszakítás előtti végeredmények alapján, hanem a
mérkőzés folytatásának tényétől vagy időpontjától függetlenül érvénytelennek minősülnek.

7)

Minden olyan esemény, amely nem veszi kezdetét a szabályozó szervezet által utoljára meghatározott
kezdési időpontjától számított 12 órán belül, érvénytelennek minősül. Ebbe beletartoznak azok a
mérkőzések is, amelyeket rossz időjárás, szurkolói zavargások vagy hasonló események miatt
elhalasztottak. Ez alól kivételt képeznek azok az események, amelyek kezdési idejét még nem határozta
meg a szabályozó szervezet a fogadás megtételének időpontjában, illetve azok, amelyeket időbeosztási
ütközések/televíziós közvetítés miatt áthelyeztek másik időpontra, azonban ugyanazon a meccsnapon
fognak lejátszani (adott esetben). Ilyen esetekben a fogadások érvényesek maradnak mindaddig, amíg a
megjelölt esemény a fogadásban szereplő valamennyi résztvevő számára a tornán/ligában/versenyben a
következő hivatalos kiírás.

8)

Azon események esetén, amelyek a természetes lezárásuk előtt még nem értek véget és az eredményt a
szervezet döntése adja az esemény kezdetétől számított legfeljebb 12 órán belül, a(z) Unibet a döntés
szerinti eredményt veszi figyelembe hivatalos eredményként azon ajánlatok vonatkozásában, amelyek
az esemény végeredményéhez kapcsolódnak, például a „Match”, „Draw No Bet” és „Double Chance”,
feltéve, hogy a meghozott döntés nem változtat a fogadási ajánlatok végeredményén a félbeszakítás
időpontjában. Ebben az esetben a téteket visszafizetjük. Az adott történések összesítésére vonatkozó
ajánlatok (például összes gól, hendikepek, stb.) érvénytelennek minősülnek, kivéve azon
végeredmények esetén, amelyek a félbeszakítás előtt eldőltek és amelyeket a jövőbeli események nem
változtathatnak meg, ezeket a döntés szerinti végeredmény alapján zárjuk le.

9) Minden olyan fogadás ajánlat amely be nem fejezett mérkõzésre/eseményre vonatkozik, és a hivatalos
szabályozó szervezet nincs elõzetesen meghatározva (pl. Club Friendlies) semmisnek minõsül, kivéve,
ha a megadott normál/teljes játékidõ legalább 90%-át lejátsszák, lásd a < 5.7.1> részt. Ha a
mérkõzést/eseményt a 90% játékidõ lejárta után fejezik be, a rendezést a mérkõzés/esemény
befejezésének idõpontjában fennálló eredmény szerint számoljuk ki.
10) A fogadási ajánlatok rendezése, mint például, de nem kizárólagosan, gólok, kapura rúgás,
labdatulajdonlás, bedobások, stb. azon meghatározás alapján történik, amelyben a hivatalos szabályozó
szervezet kiadta a statisztikáit. Az Unibet nem fogadja el a meghatározások személyes értelmezését,
kivéve, ha arról egyértelmû bizonyítékot mutatnak be.
11) A "Nyertes" vagy "Pozíció" fogadások megtételekor a téteket nem fizetjük vissza azon
résztvevõkért/eredményekért, amelyek nem vesznek részt vagy visszalépnek egy bizonyos eseménybõl
(elõzetesen vagy az esemény közben), kivéve ha azt ettõl eltérõen jelöltük. Az Unibet fenntartja a jogot
a Tattersall 4. szabályának alkalmazására, a <Section B, Para 6>, részben leírtak szerint, bármely
versenyben, és ezt az adott fogadás ajánlattal és/vagy a vonatkozó sport szabállyal kapcsolatban
jelöljük.
12) A fogadások tétjeit nem fizetjük vissza, ha a mérkõzés/esemény nyertes eredménye egy olyan
résztvevõ/eredmény, amely nem szerepelt a fogadási listán. Minden fogadási ajánlatnál lehetõség van
egy, a listán nem szereplõ résztvevõ/eseményre vonatkozó ár kérésére. Az Unibet fenntartja a jogot az

ilyen kérelmek saját megítélése alapján végzett elfogadására vagy elutasítására.
13) Ha egy résztvevõt egy esemény/verseny következõ részeibõl kizárják/eltiltják a kizárás a résztvevõ
eseménybõl való távozásától érvényes. A korábbi eredmények nem módosíthatók, függetlenül az
említett kizárás miatti módosításoktól.
14) Ha két vagy több versenyző megosztva végez az alkalmazandó helyezésen, és nem áll rendelkezésre
odsz a döntetlen eredmény vonatkozásában, a kifizetés és a fogadás eredményének megállapítása úgy
történik, hogy a tétet elosztjuk az adott helyezést megosztó versenyzők számával. A kifizetés minden
esetben legalább a tét összegének meg kell, hogy feleljen, kivéve a „fej fej mellett” esetét, lásd: <B
szakasz, 2.5-ös bekezdés> és <B szakasz, 5.19-es bekezdés>.
15) A “Csoport fogadásban” (“Legjobb az X-bõl”), a fogadás érvényességéhez minden listázott
résztvevõnek el kell kezdenie az eseményt.
16) A “Csoport fogadásban” (“Legjobb az X-bõl”), a fogadás érvényességéhez legalább egy listázott
résztvevõnek sikeresen be kell fejeznie az eseményt. Ha ez nem történik meg, és a szabályozó szervezet
nem alkalmaz speciális döntetlenségi szabályokat, a fogadások semmisnek minõsülnek.
17) A két vagy három résztvevõ között zajló "Egymás ellen" fogadások érvényességéhez az összes listázott
résztvevõnek el kell kezdenie az adott kört/eseményt.
18) A két résztvevõ között zajló "Egymás ellen" fogadásokban minden fogadást visszafizetünk, ha mindkét
résztvevõ ugyanazon a helyen/pontozással végez vagy a verseny ugyanazon szakaszában esik ki, kivéve
ha a szabályozó szervezet speciális döntetlenségi szabályokat alkalmaz, amely esetben ezeket tekintjük
érvényesnek.
19) A három résztvevõ között zajló "Egymás ellen" fogadásban, amelyben több nyerõ eredmény van, a
szorzókat a nyerõ pozíciót osztó eredmények között osztjuk, függetlenül attól, hogy a nettó eredmény
kisebb-e a számlatulajdonos által megtett tétnél.
20) Ha az "Egymás ellen" fogadás két kör/szakasz között történik, a fogadás érvényességéhez az összes
résztvevõnek részt kell vennie a következõ körben/szakaszban.
21) Amennyiben a hivatalos szervezet úgy ítéli meg, hogy a Normál idényen kívül a helyezések, liga
gyõztesek, promóciók, stb. eldöntéséhez további mérkõzéseket, köröket vagy mérkõzés sorozatokat
rendez, az Unibet ezen mérkõzések eredményeit figyelembe veszi a fogadások rendezésekor, kivéve ha
azt ettõl eltérõen jeleztük. Például az NHL idényre vonatkozó csapat fogadások a Stanley Cup
gyõztesekre is vonatkoznak.
22) Az olyan ajánlatok eredményeit, amelyek két egyén/csapat teljesítményét hasonlítja össze egy
meghatározott idõtartam/verseny kereteiben, csak a listázott résztvevõk eredményei szerint rendezzük
és nem vesszük figyelembe az ugyanazon eseményen/versenyen mások által elért eredményeket.
23) Egy bizonyos belföldi ligában szereplõ egyedi játékos teljesítményére vonatkozó ajánlatok (például az
X játékos által az Y ligában lõtt gólok száma) vagy a belföldi ligában játszó két játékosra vonatkozó
"Egymás ellen" fogadások, nem veszik figyelembe azokat az eseményeket, amelyek esetleges, a
Normál idényen kívüli utólagos vagy egyéb mérkõzéseken történnek.

24) Az egy adott csapat által elért események/eredmények teljes összegére vonatkozó ajánlatok, akár egy
csapat teljesítménye egy belföldi ligában (mint az X csapat által lõtt összes gól), vagy két csapat
belföldi ligában nyújtott teljesítményére vonatkozó "Egymás ellen" fogadások (pl. legtöbb büntetõperc
az X ligában, Y csapat a Z csapat ellen), vagy összesített liga teljesítmény (pl. a legtöbb sárga lapot
kapó csapat az X ligában) nem veszik figyelembe azokat az eseményeket, amelyek az esetleges Normál
idényen kívüli, idény utáni vagy egyéb, további mérkõzéseken és mérkõzés sorozatokon történtek.
25) Az egy játékos belföldi ligában nyújtott teljesítményére (összes gól az X játékos által az Y ligában)
vagy két játékos belföldi ligában nyújtott "Egymás ellen" teljesítményére vonatkozó fogadások
esetében, amennyiben a következõ körülmények valamelyike elõfordul bármely résztvevõvel a listában,
a fogadások semmisnek minõsülnek: (i) nem vesz részt a megadott mérkõzések legalább 50%-án
(kivéve az esetleges idényen kívüli kiegészítõ mérkõzéseket); (ii) nem vesz részt legalább egy újabb
mérkõzésen a fogadás megtétele után, (ii) ia másik játékossal megegyezõ eredményt ér el.
26) Az egy játékos egy adott eseményen nyújtott teljesítményére (összes gól az X játékos által az Y
nemzetközi versenyen) vagy két játékos adott eseményen nyújtott "Egymás ellen" teljesítményére
vonatkozó fogadások esetében, amennyiben a következõ körülmények valamelyike elõfordul bármely
résztvevõvel a listában, a fogadások semmisnek minõsülnek:
(i) nem vesz részt egyáltalán az eseményen; (ii) nem vesz részt legalább egy újabb mérkõzésen a
fogadás megtétele után, (iii) a másik játékossal megegyezõ eredményt ér el.
27) Az eseményen során az Unibet felajánlhat további fogadásokat bizonyos kiválasztott résztvevõkre,
illetve olyan fogadási opciókat, mint "bármely más", "a mezõ" vagy hasonlók. Ebbe a opcióba
beletartozik az összes nem listázott résztvevõ, kivéve azokat amelyeket elérhetõként jelöltünk meg.
28) Az olyan ajánlatok, amelyek egy résztvevõ/résztvevõk teljesítményére vonatkoznak egy adott
eseményen (pl. X játékos a mezõ ellen) semmisnek minõsülnek, ha az említett résztvevõk nem vesznek
részt a versenyben.
29) A fõ esemény elõtti bármely kvalifikáció a verseny érvényes részének tekintendõ. így bármely
résztvevõ, akit a kvalifikációs idõszakban kizártak, vesztesnek minõsül minden más versenyzõvel
szemben, akit elõzetesen kvalifikáltak vagy sikeresen elvégezte a kvalifikációt.
30) Az olyan fogadás ajánlatok, amelyek eredetileg a résztvevõk két vagy több fázisban való részvételét
feltételezik ahhoz, hogy egy következõ fázisba/körbe továbbjuthassanak, érvényesek maradnak a
mérkõzések idõpontjainak esetleges elhalasztásától/áthelyezésétõl függetlenül, amennyiben az adott
mérkõzések a verseny keretében lezajlanak.
31) Az olyan "kvalifikációs" fogadások, amelyeknél csak egy fázisból/osztályból való továbbjutásra van
szükség egy versenyen belül (kivéve az esetleges hosszabbításokat/további mérkõzéseket, pl.
újrajátszásokat) semmisnek minõsülnek, ha az említett mérkõzés nem dõl el a meghatározott kezdési
idõt követõ 36 órán belül.

32) Ha egy eseményt az eredetileg kihirdetett helyszínről áthelyezik és/vagy a játékteret megváltoztatják,
akkor az nem lehet az ajánlatok érvénytelenné minősítésének oka, kivéve akkor, ha (i) a sportági
szabályok ezt diktálják, és/vagy az esemény új helyszíne a mérkőzés valamelyik résztvevőjének
szokásos hazai pályája – kivéve az alábbiak esetén. Általános elvként a(z) Unibet a szabályozó
szervezet által megadott meghatározás szerint hivatkozik a hazai csapatra (vendéglátó) és idegenbeli
csapatra (látogató) egy adott mérkőzés/verseny vonatkozásában. Az ún. „semleges pályákon” játszott

mérkőzések érvényesek maradnak mindaddig, amíg ez az információ a fogadási ajánlatban és/vagy a
csapatoknak a fogadási táblázaton/felületen elfoglalt helyén szerepel. Azokban az esetekben, amikor a
csapatok/résztvevők hivatalos weboldalon feltüntetett helyezése és a fogadási táblázaton/felületen
megadott helyük eltérő, és ez az eltérés jelentős hatással van a mérkőzés/verseny oddsaira, a(z) Unibet
érvényteleníti az érintett fogadásokat. Ez csak akkor következhet be, ha az eltérés jelentős és szemmel
látható hatással van az oddsokra. Például, ha egy jégkorongmérkőzéshez a hazai és idegenbeli
csapatokat felcserélik, akkor a(z) Unibet érvénytelenné nyilvánítja a fogadásokat. Ennek ellenére a(z)
Unibet érvényesnek tekintheti az olyan eseményekre tett fogadásokat, amelyeknél a hazai/idegenbeli
előny nem lényeges, illetve ha az esemény semleges helyszínen kerül megrendezésre. Példák lehetnek
ezekre az esetekre többek között a teniszbajnokságok, MMA-küzdelmek, egyéni versenyek általában,
illetve olyan események, ahol a csapat döntő/későbbi mérkőzéseit előzetesen meghatározott
helyszíneken tartják, például Superbowl, az NCAA Final 4 vagy az olasz labdarúgó kupa döntője –
függetlenül attól, hogy a helyszín bármely érintett csapat szokásos „hazai” pályájának minősül-e vagy
sem. Ilyen esetekben az említett események semleges helyszínen megrendezettnek minősülnek és
minden fogadás érvényben marad függetlenül a csapatok/résztvevők hivatalos weboldalon feltüntetett
helyezésétől és a fogadási táblázaton/felületen elfoglalt helyétől.

33) A csapatok nemére vonatkozó információk, életkor és ifjúsági csapatok, valamint a tartalék csapatok
különbözõ meghatározásai (pl. B és C csapatok) kiegészítõ információknak minõsülnek. Az ezen
információk belefoglalása vagy hiánya nem minõsül elegendõ oknak az eseményhez/mérkõzéshez
kapcsolódó ajánlatok semmissé nyilvánításához, amennyiben ez nem okozza az ajánlott szorzók
egyértelmû ellentmondásait.
34) Habár az Unibet minden lehetséges módon igyekszik a fogadási ajánlatok részleteinek helyességét
biztosítani, bizonyos megnevezések a különbözõ nyelvekre való lefordítás miatt más értelmet
nyerhetnek. Az ilyen nyelvi értelembeli eltérések nem elegendõen az eseményhez/mérkõzéshez
kapcsolódó fogadás ajánlatok semmissé nyilvánításához, amennyiben az nem kelt bizonytalanságot a
többi résztvevõre vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik az események, csapat nevek, szponzor nevek, stb.
meghatározásaira.
35) Az olyan fogadásoknál, ahol idõkorlátok szerepelnek, azokat a következõképpen kell értelmezni: “az
elsõ 30 percben” minden olyan eseményre vonatkozik, ami a 0 óra 29 perc, 59 másodpercéig történik;
“10 és 20 perc között” minden olyan eseményre vonatkozik, ami 10 perc 0 másodperctõl 19 perc 59
másodpercig történik.
36) Az olyan fogadásoknál, amelyek az esemény/mérkõzés idõtartamára vonatkoznak és nem egész számot
tartalmaznak (pl. 88,5 perc vagy X,5 kör) a nyeréshez a megadott idõtartam teljes egész számának
befejezése szükséges, kivéve ha azt a fogadási ajánlatban ettől eltérően jelöltük. Például: egy 88,5

felett/alatt fogadás egy tenisz mérkőzésen csak akkor minősül Felett-nek, ha teljes 89 percet
befelyeznek.

37) Az Unibet tudatában van annak, hogy bizonyos fogadásokhoz a százalékok, egységek, vagy más, a
fogadás szempontjából döntõ értékek felkerekítésére lehet szükség. Ezekben az esetekben az Unibet
fenntartja a jogot a megfelelõ átalakításra és rendezésre.
38) Egy bizonyos játékos góljai közé nem számítanak az 'öngólok' (azaz a saját kapuba lõtt gólok), kivéve
ha azt ettõl eltérõen jelöltük.

39) A konfederációra, nemzetiségre vagy hasonlókra utaló hivatkozások alapját a szabályozó szervezet
meghatározásai képezik.
40) Egy csapat/nemzet által nyert érem egy (1) éremnek számít, függetlenül a csapat résztvevõinek
számától.

41) Az egy adott játékos által elért események/pontokra egy adott csapatban egy

bizonyos versenyben elért fogadásokra vonatkozó ajánlatok (például az x játékos
által az x csapatnak szerzett összes gól) csak azokat az eseményeket/szerzett
pontokat veszik figyelembe, amelyeket a játékos az adott csapatnak, az adott
versenyben szerzett. Amennyiben a következők valamelyike fordul elő a
játékossal, a fogadások érvénytelenek: (i) nem vesz részt a megadott mérkőzések
legalább 50%-án (kivéve az esetleges idényen kívüli kiegészítő mérkőzéseket);
(ii) nem vesz részt legalább egy újabb mérkőzésen a fogadás megtétele után.
42) Az arra vonatkozó ajánlatok, hogy bizonyos személyek egy bizonyos
pozíciót/rangot/munkát szereznek meg egy bizonyos dátumon (pl. X Miniszter
miniszter lesz Y dátumon, egy játékos vagy edző Y csapattal lesz Z dátumon) arra
a személyre vonatkoznak, aki a fogadás megtételének dátumától egészen a
megadott határidőig folyamatosan az ajánlatban szereplő pozícióval rendelkezik.
Amennyiben a személy bármely okból elhagyja a pozíciót a megadott határidő
előtt, a fogadás eredményének a nem teljesülés számít. Ez olyan esetekre is
vonatkozik ahol az adott személyt újra az adott pozícióba helyezik még a
megadott határidő előtt, vagy ha az adott határidőn az adott személy a pozíciót
már másodszor birtokolja. A rendezésben figyelembe vesszük a
kölcsönszerződéses játékosokat is.

6. Tattersall 4. szabálya
1) Amennyiben egy versenyen egy versenyzõ nem vesz részt a fennmaradó versenyzõk közötti szorzókat
az úgynevezett Tattersall 4. szabálya alapján állapítjuk meg.
a.

Nyerési fogadás:

A visszavont versenyzõ aktuális szorzói / A nettó nyeremény csökkenése százalékban
1,30 és kevesebb
1,31 - 1,40
1,41 - 1,53
1,54 - 1,62
1,63 - 1,80
1,81 - 1,95

75%
70%
65%
60%
55%
50%

1,96 - 2,20
2,21 - 2,50
2,51 - 2,75
2,76 - 3,25
3,26 - 4,00
4,01 - 5,00
5,01 - 6,50
6,51 - 10,00
10,01 - 15,00
15,01 és magasabb
b.

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Nincs csökkentés

Helyezési fogadás:

A visszavont versenyzõ aktuális szorzói / A nettó nyeremény csökkenése százalékban
1,06 és kevesebb
1,07 - 1,14
1,15 - 1,25
1,26 - 1,52
1,53 - 1,85
1,86 - 2,40
2,41 - 3,15
3,16 - 4,00
4,01 - 5,00
5,01 és magasabb

55%
45%
40%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Nincs csökkentés

2) Ha két vagy annál több kivont versenyzõ van, a teljes csökkentés nem haladhatja meg a 75%-ot. A
csökkentést ebben az esetben a kivont versenyzõk összevont szorzóinak alapján számoljuk ki

7. Pool fogadás
1) A Supertoto Részvételi feltételeinek teljes listájához kattintson ide .
2) A Supercore Részvételi feltételeinek teljes listájához kattintson ide .
1)

C. Sport Speciális/Kategória szabályzat
1. Olimpiai és bajnoksági események
1) Az ebben a részben leírt összes feltétel prioritást élvez más szabályokkal vagy feltételekkel szemben.
2) Minden fogadás érvényes, ha az eseményt megtartották és eldõlt a bajnokság során az adott évben,
függetlenül a hely változásától.
3) Ez a feltétel vonatkozik azokra az ajánlatokra, amelyek a következõ feltételek valamelyikének eleget
tesznek:
a. a fogadás olimpiai, világ vagy kontinentális bajnokság eseményeinek sorában szerepel; b. az esemény
utolsó fázisa és befejezése határidõhöz kötött.

2. Amerikai Futball
1) Az Amerikai futballra vonatkozó minden fogadás az úgynevezett extra (hosszabbítási) idõ vége utáni
eredmény alapján határozható meg, kivéve ha ettõl eltérõen jelöltük.
2) Minden más ajánlat, amelynek az eseményébõl legalább 55 percet nem játszottak le, semmisnek
minõsül, kivéve azokat, amelyeknek az eredménye már a törlés elõtt eldõlt és azt a jövõbeli események
sem módosíthatják, ezeket a közölt eredmény alapján számoljuk ki.
3) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy játékos egy mérkõzés/esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
a mérkõzés/esemény/bajnokság valamely fázisában.

3. Atlétika
1) A atlétikára vonatkozó minden fogadás a verseny végsõ fázisa utáni eredmény szerint határozható
meg, kivéve ha ettõl eltérõen jelöltük. Ha a listázott résztvevõk egyike sem vesz részt a végsõ fázisban,
minden fogadás semmisnek minõsül, kivéve ha a szabályozó szervezet speciális döntetlenségi
szabályokat alkalmaz, amely esetben ezek tekintendõk érvényesnek.
2) A fogadási ajánlatokat az elsõ hivatalos eredmény közlése után rendezzük. Az Unibet azonban
figyelembe veszi és újrarendezi a fogadásokat, amennyiben az esemény lezajlását követõ 24 órán belül

a hivatalos eredményt módosítják. Az ilyen esetek érvényességéhez a módosítás okának az esemény
során elõforduló tényezõnek kell lennie, például vonalátlépés, hibás átadás stb. A doppinghoz
kapcsolódó esetekben a módosítást nem vesszük figyelembe. Az említett 24 óra eltelte elõtt érvényes
eredmény kötelezõ érvényû marad, függetlenül a késõbbi tiltakozásoktól, a hivatalos eredmény
módosításától, stb.
3) Ha két vagy több résztvevõ különbözõ futamokban vesz részt egy versenyen belül, az összes Egymás
elleni tét semmisnek minõsül, kivéve, ha van a versenynek egy késõbbi fázisa, amelybe legalább
egyikük továbbjut.
4) Az indulási hiba miatt diszkvalifikált versenyzõ az esemény résztvevõjének minõsül.

4. Ausztrál labdarúgásra vonatkozó szabályok
1) Hacsak másképpen nem jelöltük, abban az esetben, ha egy mérkőzés vagy más esemény adott
időszakban (pl. 1. negyed, 3. negyed, stb.) döntetlennel végződik, a fogadásokat az ú.n. "dead-heat"
szabály alapján rendezzük. Ebben az esetben a kifizetést az esélyek elosztásával és a téttel való
megszorzásával számoljuk ki, függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés összege eléri-e a megfogadott
tétet.
2) Hacsak másképpen nem jelöltük, a mérkőzésekre vonatkozó fogadásokat a 4. negyed végén fennálló
eredmény alapján számoljuk ki (rendes játékidő).
3) A játékosok teljesítményére, valamint az "Egyenlő" és "Felett/alatt", illetve egy vagy több játékos egy
adott mérkőzésen/eseményen nyújtott teljesítményére vonatkozó fogadások akkor érvényesek, ha a
játékos a mérkőzés kezdetétől játékban van.
4) Első gólszerző a mérkőzésen/1. negyedben - A kezdő 21-ben nem szereplő játékosokra vonatkozó
téteket visszafizetjük. A mérkőzés első gólszerzőjére vonatkozó fogadások esetében a gólt nem
szükséges az első negyedben szereznie. Ha a megadott időszakban nincs gól, a fogadás semmisnek
minősül.
5) A 2, 3 vagy 4. negyed első gólszerzője - A fogadások az adott játékosok adott negyedben vagy
mérkőzésen való szereplésétől (vagy annak hiányától) függetlenül érvényesek. Ha nincs gól az adott
negyedben, a fogadás semmisnek minősül.
6) A "Wire-to-Wire" fogadások az egyes negyedidők végén a mérkőzést vezető csapatra vonatkoznak.
7) Ha a helyezés, liga nyertes, stb. megállapításához újrajátszás/extra mérkőzés szükséges, az
újrajátszások/extra mérkőzések eredményét figyelembe vesszük az arra vonatkozó fogadások
rendezésénél.
8) A Döntőre vonatkozó mérkőzés fogadások esetén a fogadás a következő mérkőzésre, illetve élő fogadás
esetében az éppen zajló mérkőzésre vonatkozik. A fogadások nem vihetők át az újrajátszásokra és a
következő mérkőzésekre újabb fogadást kell tenni.
9) A két vagy több játékos/csapat, egy adott időszakban/versenyben nyújtott teljesítményére vonatkozó
fogadások rendezésekor az eliminációs fázis mérkőzéseinek eredményei számítanak. Ha ugyanazon
szakaszban két csapat esik ki, a Normál szezon végén, az AFL listán magasabb helyezést elérő csapat

teljesítménye tekinthető jobbnak.
10) A fogadások a helyszínek változásától függetlenül érvényesek.

5. Badminton
1) Erre a játékra a Tenisz részvételi feltételei vonatkoznak.

6. Baseball
1) A Baseball fogadások eredményei az esetleges extra bedobások után érvényesek, függetlenül a játszott
bedobások számától, a szervezõ szervezet nyilatkozata szerint.
2) Egy fogadás érvényét veszti, ha a törölt vagy elhalasztott mérkõzést nem tartják meg, illetve ha nem
közölnek eredményt a közölt kezdési idõponttól számított tizenként órán belül.
3) A "Mérkõzés" fogadások semmisnek minõsülnek ha az esetleges extra bedobások után új húzás van.
Minden más ajánlat, amely ésszerûen rendezhetõ (pl. felett/alatt, hendikep és páros/páratlan) az extra
bedobások utáni eredmény szerint kerül rendezésre.
4) A hendikep, "felett/alatt" és “páros/páratlan” fogadások érvényességéhez az összes ütemezett bedobást
be kell fejezni, vagy legalább 8,5 bedobást be kell fejezni ha az otthoni csapat vezet. Ez vonatkozik az
összes ajánlatra, kivéve azokat, amelyeknek az eredményét a befejezés elõtt eldöntötték és nem
változhat meg a késõbbi események miatt. Ezeket az eldöntött eredmény szerint rendezzük.
5) Az úgynevezett kezdõ pitcher neve nem befolyásolja az ajánlatok rendezését.
6) A rendezés szempontjából az "Elsõ fél" fogadások az elsõ 5 bedobásból származó eredményre
vonatkoznak. A fogadások kifizetéséhez mind az 5 bedobást el kell végezni, kivéve az olyan
eseményekre vonatkozó fogadásokat, amelyeknek az eredménye már a befejezés elõtt eldõlt és azt a
jövõbeli események sem módosíthatják, mely esetben a fogadást az eldöntött eredmény szerint
rendezzük.
7) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy játékos egy mérkõzés/esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
a mérkõzés/esemény/bajnokság valamely fázisában.
8) Az összevont bajnokságokra vonatkozó fogadásokat a szabályozó szervezet által kiadott statisztikák
alapján számoljuk ki. Az ilyen fogadások kumulatív összegei tartalmazzák az esetleges
hosszabbításokat (pl. extra bedobásokat).

7. Kosárlabda

1) A kosárlabdára vonatkozó minden fogadás az úgynevezett extra (hosszabbítási) idõ vége utáni
eredmény alapján határozható meg, kivéve ha ettõl eltérõen jelöltük.
2) A mérkõzés eredményére vonatkozó fogadások esetében (“Moneyline”), amelyek két- vagy több
mérkõzésen eldöntendõ döntetlenre vonatkoznak, a "Túlidõ beleértve" ajánlat semmisnek minõsül,
amennyiben a mérkõzés döntetlenben végzõdik és nincs további játék az adott mérkõzésen.
3) A több részidõbõl álló döntetlenben a túlidõ alatt gyûjtött pontok beleszámítanak az adott mérkõzés
végsõ rendezésébe.
4) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy játékos egy mérkõzés/esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
a mérkõzés/esemény/bajnokság valamely fázisában.
5) Az összevont bajnokságokra vonatkozó fogadásokat a szabályozó szervezet által kiadott statisztikák
alapján számoljuk ki. Az ilyen fogadások kumulatív összegei tartalmazzák az esetleges
hosszabbításokat (pl. túlidõ).

8. Strandröplabda
1) Az összes fogadás érvényes marad egészen addig, amíg a mérkőzést/ajánlatot a bajnokság
keretén belül lejátsszák, függetlenül az ütemezés, feltételek, stb. változásaitól, kivéve ha
ettől eltérően jelezzük.
2) A "Mérkőzés" ajánlatok a torna általános helyezési vagy nyerési szabályán alapulnak, attól
függően, hogy a mérkőzés a torna mely fázisára vonatkozik. A következő körbe továbbjutó,
vagy a tornát megnyerő csapat a fogadás nyertesének számít, a mérkőzés hosszától,
visszalépésektől, kizárásoktól függetlenül. A fogadások érvényességéhez legalább egy szettet
be kell fejezni.
3) A be nem fejezett mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Felett/alatt" ajánlatokat,
amelyek eredménye a verseny megszakítása és/vagy folytatása előtt ismert és az ajánlatokat
a későbbi események nem befolyásolhatják, a megszakításig elért eredmények alapján
rendezzük. Ezen fogadások kiszámolásához hozzáadjuk azt a minimális számú eseményt,
amely az ajánlat természetes rendezéséhez szükséges, a mérkőzés meghatározott részeinek
számától függően. Amennyiben az ilyen hozzáadás olyan helyzetet eredményez, amelynek
változásai nem befolyásolhatják az ajánlat eredményét, azt a meglévő eredmény alapján
rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt példákat.
4) A “Hendikep” ajánlatok érvényességéhez az összes ütemezett versenyt be kell fejezni, kivéve
azokat az eseményeket, amelyeknek eredménye már a megszakítás előtt ismert és/vagy a
verseny további folytatása nem vezethet más eredményhez, amely esetben az ajánlatokat a
meglévő eredmény alapján rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt
példákat.
5) A "pontos eredmény", "páros/páratlan" és azok a fogadások, amelyek a mérkőzés bizonyos
időtartamának győztesére vonatkoznak (pl. a csapat nyeri az első szettet) érvényességéhez a
mérkőzés adott részét be kell fejezni.

9. Ökölvívás
1) Minden ajánlatot az adott szabályozó szervezet által, a mérkõzés végén a szorítóban kikiáltott gyõztes
szerint rendezünk.
2) Rendezési célból, ha a mérkõzés a körök között valamilyen okból megszakad, pl. visszavonulás,
kizárás, a belépés elmulasztása, a mérkõzés végének az elõzõ kör vége tekintendõ.
3) A "harc nélkül" vagy "technikai döntetlen" eredményt érõ mérkõzések semmisnek minõsülnek, kivéve
az olyan eseményekre vonatkozó fogadásokat, amelyeknek az eredménye már a befejezés elõtt eldõlt és
azt a jövõbeli események sem módosíthatják, mely esetben a fogadást az eldöntött eredmény szerint
rendezzük.
4) Ha bármilyen okból a mérkõzés köreinek száma változik, azok az ajánlatok, amelyek körökre
vonatkoznak, mint a "kör fogadás", "kör csoportok" és "felett/alatt" vagy "gyõzelem módja" és
“mérkőzés ideje” fogadások semmisnek minõsülnek.
5) Rendezési okokból a körökre vagy kör csoportokra tett fogadások a játékos KO (kiütés)-val, TKO
(technikai kiütés)-el vagy kizárással való nyerésére vonatkoznak az adott körben vagy kör csoportban.
Ha bármilyen okból egy pontozásos döntés születik az ütemezett körök lejárta elõtt, vagy valamely
játékost kizárják, a fogadást azon kör alapján rendezzük, amelyben a harcot leállították. A 'pontozásos
gyõzelemre' vonatkozó fogadások csak a teljes körök száma utáni nyertest veszik figyelembe.
6) Ahhoz, hogy egy mérkõzést 'pontozásos gyõzelemmel' zárják le (pl. a 'döntés' egy másik
meghatározása), az összes ütemezett körnek le kell zajlani. Minden más döntés (pl. KO, TKO,
visszalépés, megadás, kizárás, belépés elmulasztása, ütközés, övön aluli ütés, stb.) úgy kerül rendezésre
mintha az ökölvívó a mérkõzést döntés nélkül, azaz a 'kör vége elõtt' nyerte volna meg.

7) A menet/mérkőzés időtartamára vonatkozó fogadások a

menetben/mérkőzésben eltöltött valós időre vonatkoznak. Egy összes menet 4,5
felett boxmérkőzés fogadást felett-ként rendezzük, ha az 5-ik kör egy és fél percét
meghaladták.

10.

Krikett
a.

Krikettre vonatkozó általános szabályok

1) Abban az esetben ha nem rendeltünk esélyt a döntetlen eredményhez és a mérkőzés/ajánlat
döntetlenben végződik, a fogadásokat az ú.n. "dead-heat" szabály alapján rendezzük, ahol a kifizetést az
esélyek elosztása és a téttel való beszorzása alapján számoljuk ki, függetlenül attól, hogy a nettó
kifizetés eléri-e a megfogadott tét összegét. Amennyiben ezt a szabályt alkalmazzuk, azt az adott
fogadási ajánlatnál jelezzük. Az olyan versenyeken, ahol döntetlen esetén a nyertest más módszerrel
állapítják meg (pl. "Bowl out" vagy "Super over"), a fogadásokat az adott hosszabbítások elvégzése
utáni eredmény alapján rendezzük.

2) "A legjobb nyitópáros" fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak be kell fejeznie a nyitást,
kivéve az olyan esetekben, amikor az eredmény már korábban eldőlt.
3) Az "Ütés" Egyenlő fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak az ütés határvonalán belül kell
lennie, nem feltétlenül a labdával szemben. Ha bármely ütő nem fejezi be a negyedet, az arra vonatkozó
fogadások semmissé válnak, kivéve az olyan esetekben, amikor az eredmény már korábban eldőlt.
4) A "Kapu összedöntés" Egyenlő fogadások érvényességéhez mindkét játékosnak legalább 1 labdánál
össze kell döntenie a kaput.
5) Az összes "Ütős átfutás" (Felett/alatt) fogadáshoz a negyedeket be kell fejezni. Ha az ütős negyedét a
rossz időjárás vagy rossz fényviszonyok miatt nem lehet befejezni, és nincs eredmény, a fogadások
érvénytelenné válnak. Akkor tekinthető egy eredmény eldőltnek, ha az Ütős megtette az Összes átfutást,
amelyen a fogadást megtették, levették a pályáról vagy a negyedet befejezték. Például, ha egy Ütős
eredménye 50 pont 'Non-Out' amikor a mérkőzés vagy a negyed rossz időjárás miatt véget ér, az összes
50.5 átfutás feletti fogadás érvénytelenné válik. A 49.5 feletti átfutásra vonatkozó fogadás nyer, míg a
49.5 alatti átfutásra vonatkozó fogadások veszítenek. Ha egy ütős sérülés miatt leszáll a pályáról, a
csapat negyedeinek végén érvényes pontszáma alapján rendezzük az adott fogadást.
6) Ha "A következő összedőlt kapu" fogadás esetében az ütős sérülés miatt az eredmény eldőlése előtt
leszáll a pályáról, a fogadások érvénytelenné válnak. Az eredmény akkor tekinthető érvényesnek, ha az
összes negyedek száma meghaladta az összes átfutások számát, amelyen a tétet megfogadták. Ha egy
csapat meghatározza vagy eléri a célt, a fogadásokra érvényes eredmény az ütős csapat által elért
eredmény lesz. Ha egy párost az időjárás megszakít, a fogadások továbbra is érvényesek, kivéve ha a
mérkőzést tovább folytatják. Ebben az esetben az olyan fogadások amelyek eredményei nem dőltek el,
érvényüket vesztik.
7) A "Következő over" fogadásokhoz (Felett/alatt és Páratlan/páros) az extra hosszabbítások
beleszámítanak a rendezésbe. Az Over be nem fejezése esetén a fogadások érvényüket vesztik, kivéve
ha az eredmény már korábban eldőlt. A fogadások csak a listán szereplő Overekre vonatkoznak (pl. 5-ik
Over az 5. számú Overre vonatkozik, amely a 4. számú Over után következik).
8) A "Verseny X átfutásig" esetében a fogadás akkor érvényes, ha mindkét játékos megnyitja az ütést.
9) Az "Első Over" átfutásokra vonatkozó fogadások akkor érvényesek, ha az Overt befejezik, kivéve ha a
maximális lehetséges pontszámot már elérték. A rendezésbe beleszámít az extra játékidő.
10) Az "Első pontszerző" fogadásoknál, ha az átfutásokat labda nélkül nyerik, a hosszabbítás első
pontszerzője számít nyertesnek.
11) A "Kapu 1. Over" fogadások akkor érvényesek, ha az Overt befejezik, kivéve ha a kapu már leesett.
12) A "Következő kieső játékos" fogadásoknál a fogadások érvényüket vesztik, ha valamely játékos sérülés
miatt még azelőtt hagyja el a pályát mielőtt a kapu leesik, vagy nincs több kapu. A fogadások akkor
érvényesek, ha mindkét megnevezett Ütős üt a megjelölt kapu leesésénél.
13) A "Kiesés módja" fogadásoknál a fogadások érvényüket vesztik, ha valamely játékos sérülés miatt még
azelőtt hagyja el a pályát mielőtt a kapu leesik, vagy nincs több kapu. A "Bármely más" okok közé

tartozhat a kaput megütése, a mező akadályozása, időtúllépés vagy a labda kétszeri megütése.
14) A Páratlan/páros fogadásoknál a fogadások érvényességéhez a labdát el kell dobni.

15) A kezdő 11-ben nem szereplő "legjobb ütő" és "legjobb dobó" játékosra tett fogadások
érvénytelenek. A kiválasztott, de a labdát meg nem ütő vagy el nem érő játékosokra tett
fogadások elvesznek.
16) A "Wide-okra" tett fogadásokat a "Wide-okból" elért "futások" és nem a dobott "Wide-ok"
számának alapján rendezzük.

b.

Korlátozott Overek (beleértve az egynapos nemzetközi versenyeket, Twenty20 és
hazai egynapos krikettversenyeket)

1) Ha a mérkőzést 'tartalék' napra elnapolják, a fogadások továbbra is érvényesek.
2) Az Egyenlő fogadások kifizetését a hivatalos eredmény alapján számoljuk. Döntetlen esetén a Krikettre
vonatkozó általános szabályok 1. pontjában leírt "dead heat" elvet alkalmazzuk, kivéve ha egy
következő módszerrel meghatározható a nyertes (pl. super over, bowl-off), amely esetben az eredményt
ez alapján határozzuk meg. Ha a mérkőzés "eredménytelen", a fogadások érvényüket vesztik. A
mérkőzésre vonatkozó minden más fogadás esetében (pl. magas ütés, legtöbb hatos, ütés és dobás
egyenlő, stb.) a döntetlen utáni módszerrel elért eredményt nem vesszük figyelembe.
3) A "Magas dobás/legtöbb kapu" fogadásoknál az érvényességhez a listán szereplő játékosnak benne kell
lennie a kezdő tizenegyben, akkor is ha nem fogadják vagy nem dobják a labdát. Döntetlen esetén a
"dead heat" szabály alkalmazható, ahogyan azt a Krikettre vonatkozó általános szabályok 1. pontjában
leírtuk. A fogadások érvényességéhez az egyes negyedekhez tervezett Overek legalább 50%-kát be kell
fejezni, kivéve ha elérték a célt vagy a csapat dobásnál veszített. A “legjobb ütő/dobó”

fogadásokhoz egy egynapi mérkőzésben legalább 20 over-t kell dobniuk negyedenként,
kivéve ha egy scapat All-Out vagy a mérkőzést befelyezik, vagy minimum 5 over-t dobnak
negyedenként egy Twenty 20 mérkőzésen, illetve kivéve ha egy csapat All-Out vagy a
mérkőzést befejezik.

4) Az “összes csapat futások” fogadásokhoz az összes fogadás érvénytelennek számít, ha az

Over-ek száma az időjárás, vagy bármely más okból a normál ütemezett Over-ek számához
képest csökken egy Twenty 20 mérkőzésen vagy bármely más korlátozott Over mérkőzésen.
Amennyiben az ilyen ajánlatok eredménye még a megszakítás előtt eldől és a további játék
nem módosíthatja a fogadások eredményét, akkor ezeket ezek szerint rendezzük.

5) A "Legmagasabb 1. 6/15 Over" fogadások érvényüket vesztik, ha nem játssza le mindkét csapat az
összes overt, kivéve ha a célt elérték, vagy a csapat dobásokkal veszít. Döntetlen esetén a Krikettre
vonatkozó általános szabályok 1. pontjában leírt "dead heat" elv alkalmazható.
6) A “legtöbb négyes/hatos/Wide/Run-out” fogadásoknál, amennyiben eső vagy bármely más

ok miatt az Over-ek számát a fogadás megtételekor elfogadott számhoz képest csökkentik, az

összes nyitott fogadás érvényét veszti, ha a csökkenés negyedenként több mint 3 Over egy
Twenty 20 mérkőzésen és 5 vagy több más, korlátozott Over mérkőzésen. Ha csökkentés
negyedenként 2 vagy kevesebb Over egy Twenty 20 mérkőzésen és 4 vagy kevesebb Over
más korlátozott mérkőzésen, a fogadások érvényesek. Amennyiben az ilyen ajánlatok
eredménye még a megszakítás előtt eldől és a további játék nem módosíthatja a fogadások
eredményét, akkor ezeket ezek szerint rendezzük.
7) Az “összes négyes/hatos/Wide/Run-out” fogadásoknál, amennyiben eső vagy bármely más

ok miatt az Over-ek számát a fogadás megtételekor elfogadott számhoz képest csökkentik, az
összes nyitott fogadás érvényét veszti, ha a csökkenés negyedenként több mint 3 Over egy
Twenty 20 mérkőzésen és 5 vagy több más, korlátozott Over mérkőzésen. Ha csökkentés
negyedenként 2 vagy kevesebb Over egy Twenty 20 mérkőzésen és 4 vagy kevesebb Over
más korlátozott mérkőzésen, a fogadások érvényesek. Amennyiben az ilyen ajánlatok
eredménye még a megszakítás előtt eldől és a további játék nem módosíthatja a fogadások
eredményét, akkor ezeket ezek szerint rendezzük.

8) A "Nyerési különbség" fogadások érvényüket vesztik,. ha bármely csapat eredetileg tervezett
Overjeinek számát csökkentik.
9) A Legmagasabb egyéni eredmény fogadások érvényüket vesztik, ha bármely bármely csapat eredetileg
tervezett Overjeinek számát csökkentik, kivéve ha egy "Century"-t már szereztek.
10) A Legmagasabb egyéni eredményt elérő csapat fogadások érvényességéhez a mérkőzésen hivatalos
eredményt kell elérni.
11) A “legjobb ütőjátékos” fogadásoknál, amennyiben eső vagy bármely más ok miatt az Over-ek

számát a fogadás megtételekor elfogadott számhoz képest csökkentik, az összes nyitott
fogadás érvényét veszti, ha a csökkenés negyedenként több mint 3 Over egy Twenty 20
mérkőzésen és 5 vagy több más, korlátozott Over mérkőzésen. Ha csökkentés negyedenként
2 vagy kevesebb Over egy Twenty 20 mérkőzésen és 4 vagy kevesebb Over más korlátozott
mérkőzésen, a fogadások érvényesek. Amennyiben az ilyen ajánlatok eredménye még a
megszakítás előtt eldől és a további játék nem módosíthatja a fogadások eredményét, akkor
ezeket ezek szerint rendezzük. Döntetlen esetén a dead heat szabály alkalmazható az
általános krikett szabályok 1. bekezdésében leírtak szerint.

12) Az “ötven/Century a mérkőzésen” fogadásoknál, amennyiben eső vagy bármely

más ok miatt az Over-ek számát a fogadás megtételekor elfogadott számhoz
képest csökkentik, az összes nyitott fogadás érvényét veszti, ha a csökkenés
negyedenként több mint 3 Over egy Twenty 20 mérkőzésen és 5 vagy több más,
korlátozott Over mérkőzésen. Ha csökkentés negyedenként 2 vagy kevesebb
Over egy Twenty 20 mérkőzésen és 4 vagy kevesebb Over más korlátozott
mérkőzésen, a fogadások érvényesek. Amennyiben az ilyen ajánlatok eredménye
még a megszakítás előtt eldől és a további játék nem módosíthatja a fogadások
eredményét, akkor ezeket ezek szerint rendezzük.

c.

Tesztmérkőzések/Első osztályú mérkőzések (beleértve a hazai krikettet, pl.
Sheffield Shield)

1) Ha egy mérkőzést hivatalosan lemondanak (pl. veszélyes pálya miatt), a mérkőzésre vonatkozó el nem
dőlt fogadások érvényüket vesztik.
2) A "Mérkőzés eredménye" fogadásoknál döntetlen esetén (ha mindkét csapat egyenként két negyedet
befejezett és ugyanaz az eredmény) az egyes csapatok győzelmére tett fogadásokat a "dead heat"
szabály alapján kifizetjük (Krikettre vonatkozó általános szabályok 1. pontja), és a befejezetlen
negyedekre tett fogadások veszítenek.
3) A "Döntetlen esetén a tét visszajár" ajánlatoknál döntetlen esetén a fogadások érvényüket vesztik.
4) A "Dupla esély" ajánlatoknál döntetlen esetén a fogadások érvényüket vesztik.
5) A "Legtöbb pont" ajánlatok rendezését a mérkőzésen elnyert pontok száma alapján végezzük (pl.
Sheffield Shield).
6) A "Legjobb ütő/dobó" (negyed) fogadások érvényességéhez legalább 50 overt be kell fejezni, kivéve,
ha negyed korábban eredményt ért el (beleértve a bejelentett negyedeket).
7) A "Legjobb ütő/dobó" (mérkőzés) fogadások érvényességéhez legalább 50 overt be kell fejezni, kivéve,
ha negyed korábban eredményt ért el (beleértve a bejelentett negyedeket).
8) A "Negyed átfutások" fogadás érvényességéhez mindkét csapat első negyedeiben 50 overt kell dobni,
kivéve ha az első negyedben eredményt érnek el, vagy bejelentik. Ha a mérkőzés során negyedet
jelentenek be, a fogadásokat a bejelentés összege alapján rendezzük.
9) "Játékmenet kifutások" fogadásokhoz egy menetben 20 overt kell dobni.
10) A "Tesztmérkőzés eredménye" ajánlatoknál ha a mérkőzés döntetlenben végződik, a nyertest az 5. nap
3. játékmenet alapján határozzuk meg.
11) A "Legmagasabb nyitópáros" fogadások csak az első negyedekre vonatkoznak.
12) Az "Első negyed vezetés" ajánlatok érvényességéhez mindkét csapatnak el kell veszítenie az összes
kapuját, vagy be kell jelentenie az első negyedet. Döntetlen esetén a "dead heat" szabály alkalmazható
(Krikettre vonatkozó általános szabályok 1. pontja).
13) Az "Első negyedek Century" ajánlatok érvényességéhez a csapatoknak 50 overt kell dobni, kivéve ha az
eredmény már eldőlt vagy a negyedben eredményt értek el (beleértve a negyed bejelentéseket).
14) Az "ötven/Century/Double Century a mérkőzésen" teszt vagy első osztályú mérkőzéseken

esetében a fogadások a döntetlen mérkőzésekben, ahol az Over-ek száma kevesebb mint 200
érvénytelenek, kivéve ha az eredmény már korábban eldőlt.

15) Az "ötven/Century/Double Century a mérkőzésen" a ‘hazai/vendég 1. negyed’

teszt vagy első osztályú mérkőzésekre vonatkozó fogadások esetében a
fogadások érvénytelenek, kivéve ha a negyedben eredményt érnek el (beleértve
a ‘deklarált negyedeket’) vagy az eredményt már megállapították.

16) Az "ötven/Century/Double Century a mérkőzésen" a ‘valamely 1. negyed’ teszt vagy első

osztályú mérkőzésekre vonatkozó fogadások esetében a fogadások érvénytelenek, kivéve ha
a mindkét negyedben eredményt érnek el (beleértve a ‘deklarált negyedeket’) vagy az
eredményt már megállapították.
17) Az "ötven/Century/Double Century a mérkőzésen" a ‘hazai/vendég 2. negyed’ teszt vagy első
osztályú mérkőzésekre vonatkozó fogadások esetében a fogadások érvénytelenek, ha az
adott negyedben az Over-ek száma kevesebb mint 50 és az eredményt már megállapították.
d. Torna/Bajnokság fogadások

1) Ha nincs döntetlenre vonatkozó ajánlat a "Torna győztes" fogadásoknál a torna befejezéséig, a
fogadások érvényüket vesztik.
2) Ha egy bajnokságot nem fejeznek be, de a szabályozó testület győztest vagy győzteseket hirdet, a
fogadások a győztesre fizetnek (a "dead heat" szabály alkalmazható a Krikettre vonatkozó általános
szabályok 1. pontja szerint). Ha nincs bejelentett győztes, a fogadás semmisnek minősül.
3) Az összes bajnokság fogadások magukba foglalják a Döntőt, kivéve ha azt ettől eltérően jeleztük.
4) Ha bármilyen okból a Torna mérkőzéseinek száma módosul és ez nem jelenik meg a "Torna pontos
eredménye" ajánlatokban szereplő számban, a fogadások érvényüket vesztik.
5) A "Torna legjobb kifutója/Kapudöntője" fogadásoknál döntetlen esetén a "dead heat" szabály
alkalmazható (Krikettre vonatkozó általános szabályok 1. pontja). A mérkőzéseken nem résztvevő
játékosokra vonatkozó fogadásokat nem fizetjük vissza. A fogadások érvényességéhez a
torna/bajnokság legalább egy mérkőzését le kell játszani.

4. Az egyes játékosok/csapatok teljesítménye egy adott sorozatban/bajnokságon
nem veszi figyelembe a felkészítő mérkőzések eredményeit.

11. Curling
1) A Curlingre vonatkozó összes fogadás rendezésének alapja az esetleges extra negyedek utáni
eredmény, kivéve ha azt ettõl eltérõen jelöltük.

12. Kerékpár (terep és országút)
1) Az ajánlatok rendezése a fázis/esemény végén legmagasabb pozíciót elérõ kerékpáros/csapat
eredménye alapján történik.
2) A fogadások rendezésében döntõ szerepet az adott esemény hivatalos szervezete által az esemény
befejezésekor átnyújtott helyezés, függetlenül a késõbbi kizárásoktól, a hivatalos eredmény
változásától, stb.
3) Az összes "Egymás ellen" vagy "Felett/alatt" fogadás, amely egy eseményben/fázisban résztvevõ egy
vagy több kerékpáros teljesítményére vonatkozik, akkor érvényes, ha a listázott kerékpárosok elkezdik

a megadott eseményt/fázist és legalább egy be is fejezi.
4) Az esemény befejezésekor elért eredményre vonatkozó fogadások érvényességéhez az eseményt
teljesen be kell fejezni (az összes elõre meghatározott fázist), egyéb esetben a fogads semmisnek
minõsül, kivéve ha az eredmény már korábban eldõlt. Ha egy adott esemény összes fázisát nem

fejezik be, vagy a szervezők úgy döntenek, hogy az egyes fázisok eredményeit eltávolítják a
hivatalos eredmény kiszámolásából, a fogadások érvényesek maradnak, amennyiben a kizárt
szakaszok száma nem haladja meg az előzetesen megállapított szakaszok számának 25%-át.
5) Ha egy adott esemény összes fázisát nem fejezik be, vagy a szervezők úgy döntenek, hogy az
egyes fázisok eredményeit eltávolítják a hivatalos eredmény kiszámolásából, a fogadások
érvényesek maradnak, amennyiben a kizárt szakaszok száma nem haladja meg az előzetesen
megállapított szakaszok számának 25%-át.
6) Az egy adott szakasz teljesítményére vonatkozó fogadások a helyszín vagy más változásoktól
függetlenül érvényesek. Kivételt képez ez alól, ha a szakasz speciális jellemzőkkel rendelkezik
(pl.: hegyi szakasz) a szervezők a szakasz megkezdése előtt módosítanak egy olyan fázisra,
amely más alapvető jellemzőkkel rendelkezik (pl.: időmérő vagy low-lying szakasz). Ilyen
esetekben a változás bejelentése előtt megtett fogadások érvénytelennek minősülnek.
7) Egy csapat/versenyző teljesítménye egy bizonyos eseményen (például az X

csapat/versenyző összes szakaszgyőzelme az Y bajnokságon) vagy a "fej fel
mellett" fogadási ajánlatoknál, amelyekben két versenyző/csapat teljesítménye
szerepel egy bizonyos eseményen, a következő meghatározásokban megadott
események eredményei nem számítanak bele a rendezésbe: Prológus, csapat
időmérő.

13. Cyclo Cross
1) A Kerékpárra vonatkozó részvételi feltételek érvényesek.

14. Labdarúgás
1) Első gólszerző – A fogadás egy bizonyos játékosra vonatkozik, mint az első gól szerzőjére egy
bizonyos időtartamon belül (pl. "mérkőzés első gólja” vagy "második félidő első gólja") vagy a csapat
első gólszerzőjére (pl. első gólszerző - X csapat). Az olyan játékosokra tett téteket visszafizetjük, akik
nem vesznek részt a mérkőzésen, vagy azon gól után lépnek pályára, amelyre a fogadás vonatkozik. Az
öngólok az ajánlat rendezésében nem számítanak. Amennyiben a gólt, amelyre a fogadás vonatkozik
öngólnak minősítik, a következő gólt szerző játékos, amely megfelel a fogadás feltételeinek és nem
öngól, számít a nyerő eredménynek. Ha nincs gól (vagy nincs további gól) amely nem öngól és teljesíti
a fogadási ajánlat feltételeit, az összes fogadás elvesztettnek minősül.
2) Utolsó gólszerző – A fogadás egy bizonyos játékosra vonatkozik, mint az utolsó gól szerzőjére egy
bizonyos időtartamon belül (pl. "mérkőzés utolsó gólja” vagy "második félidő utolsó gólja") vagy a
csapat utolsó gólszerzőjére (pl. utolsó gólszerző - X csapat). Csak az olyan játékosokra tett téteket
fizetjük vissza, akik nem vesznek részt a mérkőzésen. Minden más esetben a fogadások érvényesek

maradnak, függetlenül a játékos részvételének/helyettesítésének idejétől. Az öngólok az ajánlat
rendezésében nem számítanak. Amennyiben a gólt, amelyre a fogadás vonatkozik öngólnak minősítik,
az előző gólt szerző játékos, amely megfelel a fogadás feltételeinek és nem öngól, számít a nyerő
eredménynek. Ha nincs gól (vagy nincs előző gól) amely nem öngól és teljesíti a fogadási ajánlat
feltételeit, az összes fogadás elvesztettnek minősül.
3) A "Scorecast" és “Matchcast” olyan fogadások, amelyekben egyszerre egy bizonyos eseményre (pl.
első gólra) és egy másik, kapcsolódó eseményre fogadhat (pl. Ha a fogadás az első vagy utolsó
gólszerzőre vonatkozik, a <Section C, Para 14.1> és <Section C, Para 14.2> részben leírt feltételek
vonatkoznak. Az olyan játékosokra tett téteket visszafizetjük, akik nem vesznek részt a mérkőzésen.
Minden más esetben a fogadások érvényesek maradnak, függetlenül a játékos
részvételének/helyettesítésének idejétől. Az öngólok az ajánlat rendezésében nem számítanak.
4) Minden más gólhoz kapcsolódó fogadás érvényességéhez a listázott játékosnak a mérkõzés elejétõl
kell játszania. Az öngólok egyik játékos szempontjából sem számíthatnak gólnak.
5) A sárga/piros lapokra vonatkozó fogadásoknál csak a pályán lévõ játékosoknak felmutatott lapok
érvényesek. Semmiféle más lap, büntetõ vagy felfüggesztés, amelyet olyan személynek osztanak ki,
aki nincs, vagy lehetne az adott idõben játékosként a pályán, valamint a játék utáni fegyelmi eljárások
nem vehetõ figyelembe.
6) A büntetéshez kapcsolódó fogadások, amelyek személyekre vonatkoznak (pl. sárga lap, piros lap,
faultok száma) akkor érvényesek, ha a listázott játékos a mérkõzés kezdetétõl játszik.
7) A mérkõzés elõtti "Lap pontokra" vonatkozó fogadásokra a következõ szabályok érvényesek: Sárga
lap = 10 pont, Piros lap = 25 pont. Az egy játékosra esõ maximális pontszám 35.
8) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy vagy több játékos egy mérkõzés alatt
nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz a
mérkõzésen.
9) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy vagy több játékos egy esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
az esemény/bajnokság valamely fázisában.
10) Az összevont bajnokságokra vonatkozó fogadásokat (gólok száma, szögletek
száma, lapok, szabálytalanságok, stb.) a szabályozó szervezet által kiadott statisztikák alapján
számoljuk ki. Az ilyen fogadások kumulatív összegei tartalmazzák az esetleges hosszabbításokat (pl.
extra idõt) de nem a büntetõrúgásokat.
11) Egy bizonyos csapat által megnyert kupák számára vonatkozó fogadások alapját az adott csapat
következõ bajnokságokon nyújtott teljesítménye képezi: nemzeti liga, a megfelelõ FA Kupa és Liga
Kupa, valamint a Bajnokok ligája vagy az Európa liga. Más kupák (pl. belföldi és Európai Super Cup,
World Club Cup) nem számítanak.
12) A "Belföldi dupla" akkor tekinthetõ a csapat gyõzelmének, ha az megfelel a vonatkozó nemzeti ligának
és FA kupának.
13) Az olyan fogadások lezárása érdekében, amelyek a játékvezető által felmutatott lapok számára
vonatkoznak az elszámolás a következőképpen történik:

·
·
·
·

Sárga lap = 1
Piros lap = 2
Egy sárga és egy piros = 3
Két sárga és egy piros = 3

Egy játékos esetében a lapok maximális száma 3 lehet. Kizárólag a C.14.5 alapján játékra jogosult
játékosoknak felmutatott lapok számítanak.
14) Az arra vonatkozó fogadások, hogy bizonyos játékos(ok) pontot szereznek a pitch bizonyos területeiről
(pl. a 'büntetőterületen kívülről') eredményeit a labda azon pozíciója alapján számoljuk, amelyben az a
játékos általi elütés állapotában volt, függetlenül a későbbi irányváltozásoktól, amelyeken a labda az
eredeti rúgás után haladhat. Az egyértelműség érdekében a 'büntetőterületet' behatároló vonalak a pitch
ezen területének részét képezik. Ennek eredményeképpen tehát, ha a labdát a vonal fölött, azt akár
részlegesen érintve rugják meg, a rúgás nem számít a területen kívülinek.
15) Az olyan eseményre vonatkozó fogadás eredménye, amikor adott játékos(ok) eltalálja/eltalálják a felső
lécet, a kapufát, vagy a kaput határoló keret bármely más részét, csak abban az esetben lehet „sikeres”,
ha a lövés gólt érve nem jut be a kapuba, pontosan azt követően, hogy a labda a kaput körülvevő keret
valamely részét érinti. A fogadás eredményének meghatározása során kizárólag olyan lövéseket
veszünk figyelembe, amelyek a felsorolt játékos(ok) ellenében védekező csapat kapuját körbehatároló
keretre irányulnak. Abban az esetben, ha a játékos annak a kapunak a kapufáját találja el, amelyet
csapata véd, az esemény nem határozható meg sikeresként.
16) Bizonyos események során a Unibet úgy dönthet, hogy bizonyos versenyzőket felajánl fogadásokra
(pl. valamely csapat X játékosa) vagy egyetlen résztvevőt a teljes csapat képviselőjeként (pl. “az X
csapat valamely játékosa”). Ilyen esetekben a rendezésben a listán nem szereplő összes csapattárs
kezdőnek számít (és olyanként rendezzük), beleértve a csere játékosokat, függetlenül attól, hogy részt
vettek a mérkőzésen vagy sem.
17) A kispadon kezdő játékosok teljesítményére tett fogadások érvénytelenek ha a játékos szerepel a kezdő
XI-ben vagy nem vesz részt a mérkőzésen.
18) Az olyan fogadásokra tett tétek, mint a Következő gól szerzője, A következő játékos, aki lapot kap, A
következő gólpassz és A mérkőzés játékosa, visszajárnak, ha a kiválasztott játékos egyáltalán
nemjátszik a mérkőzésen. Az ilyen fogadási ajánlatok eredménye az esetleges hosszabbítás alatti
események eredményét is tartalmazza, viszont a tizenegyespárbaj eseményei nem számítanak.
19) A „Következő gólpassz” opcióra megtett fogadássok, adott gólra vonatkozóan, érvénytelenek, ha az
irányítást ellátó szövetség azt állapítja meg, hogy az adott gól esetében gólpassz nem történt, vagy az
öngól volt és/vagy több gól nem esett a mérkőzésen. Az ilyen fogadási ajánlatok eredménye az
esetleges hosszabbítás alatti esett gólokat is tartalmazza, viszont a tizenegyespárbaj góljai nem
számítanak.
20) Tizenegyesek átváltására és/vagy az eredményre vonatkozó fogadások eredményének meghatározása a
játéktéren kialakult eredmény alapján történik az adott esemény szabályai szerint. Ez a
tizenegyespárbajok esetében is érvényes marad az irányítást ellátó szövetség által, a tizenegyespárbaj
alatt alkalmazott formátumtól függetlenül. A fogadások akkor is érvényesek, ha a játékvezető a
tizenegyes újbóli elvégzését rendeli el, és a fogadás eredményének meghatározásakor az újra elvégzett
tizenegyes eredménye számít.
Általános vezérelvként, az eredmények meghatározása azon elv alapján történik, mely szerint hacsak a
tizenegyes eredményeként nem születik érvényes gól (és a fogadás eredményének meghatározása ez
alapján történik), az első személy/tárgy/hely (amelyik alkalmazható), amelyet a labda, elrúgás után,
érint, lesz a nyertes eredmény, figyelmen kívül hagyva bármely egyéb személyt/tárgyat, amelyet a
labda későbbi röppályáján eltalál korábbi irányváltoztatást, ha volt ilyen, követően. Általános

iránymutatásként a következő példákat hozzuk nyilvánosságra a fogadások eredményének
meghatározásával kapcsolatban:
„Gól” lesz a fogadás nyertes eredménye, ha a tizenegyesből gól születik a következő módok
valamelyikén:
·
Olyan tizenegyes, amelyből gól lesz anélkül, hogy a labda irányt változtatna;
·
A kapus beleér a büntetőrúgásba, de a labda a kapuba kerül;
·
A büntetőrúgás következtében a labda a kapufát vagy a felsőlécet érinti mielőtt a kapuba kerül.
„Védés” lesz a fogadás nyertes eredménye, ha a tizenegyesből nem születik gól a következő módok
valamelyikén:
·
A kapuson irányt változtat a büntetőrúgás és a kaput határoló kereten kívülre kerül;
·
A kapus a kapufára vagy a felső lécre tolja a büntetőrúgást.
„Kapufa vagy felső léc” lesz a fogadás nyertes eredménye, ha a tizenegyesből nem születik gól a
következő módok valamelyikén:
1)
A büntetőrúgás a kapufát vagy a felső lécet találja el mielőtt ahhoz a kapus hozzáér vagy azt
kivédené;
2)
A büntetőrúgás a kapufát vagy a felső lécet találja el és a labda a kaput határoló kereten kívülre
kerül.
„Bármilyen más módon nem születik gól” lesz a fogadás nyertes eredménye ha egy büntetőrúgás,
amelyet irányváltoztatás nélkül a kapusról vagy a kapufáról, illetve a felső lécről a kaput határoló
kereten kívülre kerül:
A fenti forgatókönyvek alól kivételt jelent, ha tizenegyespárbaj során a labda a kapufát vagy a felső
lécet találja el, rápattan a kapusra, és a kapuba kerül; úgy tekintjük, hogy az ilyen büntetők gólt
eredményeznek. Ha azonban az említett helyzet a mérkőzés során alakul ki, és nem a tizenegyespárbaj
során, úgy tekintjük, hogy a tizenegyest elvégző játékos a büntetőt kihagyta és a fogadás nyerő
eredménye „kapufát vagy felső lécet találja el” lesz.
21) Ha egy döntésben videobírót (VAR) vesznek igénybe, amely ellentétes a pályán lévő játékvezetők
eredeti döntésével (nem döntés jellegű eseteket is figyelembe véve, amikor a játékot tovább engedik a
videó megtekintése előtt), ily módon módosítva a mérkőzés nyilvánvaló állapotát a fogadás
megtételekor, az ilyen döntés azt eredményezi, hogy az eredeti eset tényleges lefolyásának ideje és a
játékvezető végleges döntése között megtett összes fogadás érvénytelen, hacsak az adott fogadásra
kínált odszokat nem befolyásolja a VAR használata illetve ha a döntést már figyelembe vette az odsz a
fogadás elfogadásakor. Az összes többi, ettől független fogadási ajánlat, melyek eredményét a VAR
alapján hozott döntés nem befolyásolja/változtatja meg, érvényes. Ide sorolandók azok, amelyek
eredményét az eredeti esemény és a VAR megtekintését követő játékvezetői döntés ideje közötti játék
határozza meg.
Az eredmények szempontjából a VAR megtekintését úgy kell tekinteni, hogy az az eredeti esemény,
amely elbírálásához a VAR-t igénybe veszik, időpontjában történik, akkor is, ha a játékot a játékvezető
nem állította meg azonnal. A <6.2 cikk A bekezdésével> összhangban <Az Üzemeltető> fenntarja a
jogot arra, hogy bármely, korábban már elbírált fogadási ajánlat eredményét módosítsa, amelynél az
eredmény megállapítása pontatlan lesz a végső játékvezetői döntés tükrében, feltéve, hogy a szóban
forgó döntés még a mérkőzés vége előtt és/vagy az említett időintervallum alatt születik meg és azt
nyilvánosságra is hozzák.
A félreértések elkerülése érdekében <az Üzemeltető> úgy tekinti, hogy a VAR technológiát
használták, ha a játékvezető mozdulataiból erre következtetni lehet (kivéve a kézmozdulatokat, a
mérkőzés megállítását az eset megtekintése érdekében), és/vagy ha a VAR használatát a mérkőzésről
készített, a hivatalos szervezet által kiadott jelentés is tartalmazza. Olyan esetekben, amikor nem
egyértelmű, hogy a VAR technológiát használták-e a tévéközvetítés hiánya és/vagy egymásnak
ellentmondó jelentések miatt, <az Üzemeltető> a fogadások eredményét, egymással megegyező

módon, hírszolgáltatók és széles körben elismert online forrásoktól beszerzett információk alapján
határozza meg.
22) Az eredmények meghatározása érdekében az olyan csapatra vonatkozó piacok, amely a következő
lapot (sárga lapos figyelmeztetést) kapja és/vagy amelyre az „Összes lap” feltétel vonatkozik, minden
esetben úgy veszik figyelembe a piros lapot, mint a felmutatott lap 2 esetét és eredményük
meghatározása ez alapján történik. Erre a következő példák vonatkoznak iránymutatásként:
• A mérkőzésen az első felmutatott lap azonnali kiállítást eredményező piros lap. Az a csapat,
amelynek felmutatják a lapot, lesz a nyertes következő ajánlatok esetében: Lapok #1 és #2;
• A mérkőzésen az első felmutatott lap sárga lap, amelyet egy azonnali kiállítást érő piros lap követ.
Ezt ugyanaz a játékos kapja, aki a sárga lapot, viszont a játékvezető második sárga lapot nem mutat fel.
Az a csapat, amelynek a lapokat felmutatják, lesz a nyertes választás a következő fogadási
ajánlatokhoz: Lapok #1, #2 és #3;
• A mérkőzésen az első felmutatott lap sárga lap, amelyet egy második sárga lap követ majd egy piros
lap, amelyet ugyanaz a játékos kap. Az a csapat, amelynek a lapokat felmutatják, lesz a nyertes
választás a következő fogadási ajánlatokhoz: Lapok #1, #2 és #3.
23) Az következő sárga lapot vagy lapot kapó játékosra vonatkozó piacok értelmezése és eredményük
megállapítása olyan sorrendben kell, hogy történjen, ahogyan az egyes játékosok a sárga lapos
figyelmeztetést megkapták, illetve ahogyan a játékvezető kiállította őket. A játékvezető által
felmutatott lap színét nem vesszük figyelembe a fogadási ajánlat eredményének meghatározásakor. A
döntő kritérium minden esetben az a sorrend, ahogyan az adott játékos figyelmeztetéseit a játékvezető
rögzítette. Az eredmények meghatározása érdekében adott játékos kétszer is szerepelhet a „A
következő lapot kapó játékos” feltétel mellett, feltéve, ha mindkét lapos figyelmeztetés a játék két,
egymástól eltérő megszakítása során következik be. Ha 2 vagy annál több játékost figyelmeztet a
játékvezető lappal a játék ugyanazon szünetében, az erre az ajánlatra tett fogadások érvénytelenek.
24) Az egyedi eredményként és az eseményként leírt „Szabadrúgások”-ra tett bármilyen utalás olyan
eseteket is figyelembe vesz, amikor a szabadrúgást leshelyzet vagy bármely egyéb szabály megsértése
miatt ítélték meg, kivéve azon eseteket, amelyekben az ítélet büntető.
25) Kiválasztott események esetén az <A. szakasz, 5. bekezdés, 4. pont> sérelme nélkül a(z) Unibet
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eredményekre és ugyanazon eseményen bekövetkező
történésekre (vagyis eseményen belüli kombinációk) kombinációban tegyenek fogadást a
Sportsbookban lévő előzetesen kialakított kombinációk vagy a Fogadásépítő funkció segítségével.
Eltérő rendelkezés hiányában a fogadási ajánlattal vagy a sportághoz meghatározott szabályokkal
együttesen a fogadásokat az adott sportágra vonatkozó szabályok alapján rendezzük. A felsorolt
történések mindegyikének teljes mértékben teljesülnie kell ahhoz, hogy a fogadás nyertesnek
minősíthető legyen, és minden döntetlen eredmény VESZTES eredménynek minősül, hacsak az ajánlat
másként nem rendelkezik (Példa: Az X csapat győzelmére és 8-nál több szögletre tett fogadás
VESZTESNEK tekintendő, ha a megjelölt csapat győz és pontosan 8 szögletet végez el). Ha az
eseményen belüli kombináció bármely része a sportági szabályok szerint „ÉRVÉNYTELENNEK”
minősül (Példa: az eseményen belüli kombinációban egy olyan fogadás szerepel, ami szerint X játékos
gólt szerez, azonban a megjelölt játékost nem nevezték a kezdőcsapatba annak ellenére, hogy a
sportági szabályok ezt kívánták volna meg), akkor az ugyanazon eseményből eredő választások 1.00-ás
oddsszal zárulnak. Félbeszakított események esetén minden függőben lévő fogadás érvénytelenként
zárul – kivéve akkor, ha a végeredmény már eldőlt és a játék folytatása nem hozna eltérő
végeredményt.

15. Golf
1)

Azok a fogadások minõsülnek érvényesnek, amelyeknek az adott bajnokságát vagy körét, amelyre a
fogadás vonatkozik ugyanazon éven belül játsszák, függetlenül a késésektõl, kivéve, ha azt másként
jelöltük.

2)

A Torna teljesítményre vonatkozó fogadások (gyõztes, helyezés, csoport fogadás, legjobb nemzet,
egyéni végsõ pozíció, stb.) érvényesnek minõsül egészen addig, amíg a játékosok 36 lyukat befejeztek
és a szervezet hivatalos eredményt közölt.

3)

A már eldöntött fogadás ajánlások érvényes fogadásnak számítanak akkor is, ha 36 lyukat nem
játszanak ki és/vagy a szervezet nem adott ki hivatalos eredményt.

4)

A hivatalosan megítélt visszavágókon elért eredmények beleszámítanak az ajánlatok rendezésébe.

5)

Azon, a tornát elkezdõ játékosokra tett fogadások, akik visszavonulnak vagy akiket kizárnak, elvesztett
fogadásnak minõsülnek, kivéve ha az ajánlat eredménye, amelyre a fogadás vonatkozik már eldõlt.

6)

A Verseny gyõztesére és Legjobb nemzetre tett Nyereség/helyezés fogadások, amelyeket a torna
hetének hétfõjén, 00:00 CET után a versenyen nem résztvevõ játékosra tettek meg, visszafizetésre
kerülnek. Minden más Nyereség/Helyezés fogadás érvényes.

7)

Az olyan fogadásoknál, amelyek csak egy bizonyos számú résztvevõre vonatkoznak, például Legjobb
nemzet, Csoport fogadás, stb. az Unibet fenntartja a jogot a Tattersall 4. szabályának alkalmazására
minden nem induló esetében. A Dead Heat szabályok vonatkoznak mindenre, kivéve azokat az
eseteket ahol egy visszavágóval jobb végzõ helyezést értek el.

8)

Az "Egymás ellen" fogadási ajánlatok érvényességéhez a résztvevõknek el kell kezdeniük az
eseményt/kört, amelyre a fogadás vonatkozik.

9)

A csak két játékosra vonatkozó "Egymás ellen" fogadásoknál a tétet visszafizetjük, ha mindkét
résztvevõ ugyanazt a végzõ pozíciót osztja és nincs további opció felajánlva. A három játékosra
vonatkozó "Egymás ellen" fogadásoknál, ha két vagy több résztvevõ ugyanazon helyezésen végez, a
téteket a <Section B, Para 5.19> részben leírtak szerint osztjuk el.

10) Az "Egymás ellen" fogadási ajánlatok rendezése, amely két vagy több játékos teljesítményére
vonatkozik (pl. legjobb végzõ helyezés a tornán), az adott eseményen/körben elért legjobb végzõ
helyezés/legalacsonyabb pontszám (amelyik érvényes) alapján zajlik.
11) A "Kiesésre" vonatkozó fogadásoknál hivatalos kiesésre/kizárásra van szükség a fogadás
érvényességéhez. Olyan bajnokságok esetében, ahol a játékosok több fázis során esnek ki, a rendezést
az alapján végezzük, hogy egy játékos az elsõ "Kiesés" után kvalifikált vagy sem.
12) A "Kiesés" elvégzése elõtti kizárás/visszalépés azt jelenti, hogy a játékos nem érte el a "Kiesést". A
"Kiesés" utáni kizárások/visszalépések nem számítanak a "Kiesésre" vonatkozó fogadások
rendezésében.

13) A legjobb végzõ helyezésre vonatkozó "Egymás ellen" fogadásoknál, ha az egyik játékos nem éri el a
vágást, a másik játékos minõsül gyõztesnek. Ha egyik résztvevõ sem éri el a "Kiesést" az alacsonyabb
pontszámmal rendelkezõ játékos tekintendõ gyõztesnek. Amennyiben egyik játékos sem éri el
ugyanazon eredménnyel a "Kiesést", a fogadás semmisnek minõsül. A "Kiesés" után diszkvalifikált
játékos a játék szempontjából megverte azt a játékost, aki nem érte el a "Kiesést".
14) A "majorokra" vonatkozó hivatkozások az adott idény tornáira vonatkoznak, amelyeknek a PGA
meghatározást adott, függetlenül a helytõl, dátumtól vagy más változásoktól.

16. Kézilabda
1) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy játékos egy mérkõzés/esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
a mérkõzés/esemény/bajnokság valamely fázisában.
2) Az összevont bajnokságokra vonatkozó fogadásokat a szabályozó szervezet által kiadott statisztikák
alapján számoljuk ki. Az ilyen fogadások kumulatív összegei tartalmazzák az esetleges
hosszabbításokat (pl. extra idõt) de nem a büntetõrúgásokat.

3) Az egy bizonyos játékosra egy adott mérkőzésen vonatkozó fogadások

eredményének a 2nd ik félidő vége (rendes játékidő) számít, kivéve ha azt ettől
eltérően jeleztük.

17. Lóverseny (Pálya és ügetõverseny)
1) Azon Egymás ellen fogadásban, ahol legalább egy ló befejezi a versenyt, a rendezést a hivatalos
szervezet által kiadott eredmény alapján végezzük.
2) Azon Egymás ellen fogadások, amelyekben egyik ló sem ér el hivatalos eredmény, érvénytelenek.
3) Az Egymás elleni fogadást, ahol mindkét ló ugyanazon hivatalosan rögzített idõt futja, az
Eredményekben a listán magasabban szereplõ ló nyeri; ha nem lehet meghatározni, hogy melyik lónak
van elõnye, a Fogadás érvénytelennek minõsül.
4)

A Head-to-Head és/vagy a Triple Head fogadás
érvénytelen, ha:
a.
Az összes induló ló közül egyiknek sem sikerül
befejeznie a versenyt; és/vagy
b. az összes induló ló közül egyik sem kap pénzdíjat.
„Pénzdíj” alatt azt a pénzösszeget értjük, amelyet versenyzőnek ítélnek az adott futamon mutatott
teljesítményéért. Az eredmények meghatározása érdekében az olyan összegek, amelyeket nem
továbbjutásukért kapnak a versenyzők (kivételt képez a versenyzés/megjelenés) nem tekintendők
„pénzdíjnak”.

5) A versenyre vonatkozó információk, például verseny és indulási számok, verseny neve, indulási mód
vagy távolság, hibás nyomtatása esetén a fogadás továbbra is érvényes, amennyiben a listázott lovak
ugyanazon versenyen vesznek részt.

6) Az összes fogadás a listán szereplő versenyre/eseményre vonatkozik.

Amennyiben a versenyt/eseményt nem tartják meg/fejezik be az ütemezett időn
belül, az ütemezett nap 00:00 CET órája után megtett összes fogadás érvényét
veszti. Az ütemezett nap 00:00 CET órája előtt megtett fogadások érvényesek
maradnak, amennyiben a versenyt/eseményt az adott éven belül megtartják.

18. Jégkorong
1)

A játékoshoz vagy a csapatösszesítésekhez köthető fogadások eredményének meghatározása adott
sporteseményen/tornán (pl. gólok, gólpasszok, pontok, büntetőpercek stb.) az irányítást ellátó szövetség
statisztikái alapján történik. Egyéb rendelkezés hiányában az ilyen fogadások összesített összege
esetleges hosszabbításokat is magukba foglalnak (pl. hosszabbítás) de a tizenegyespárbajokat nem.
Alapjául a potenciális hosszabbítást követő eredmény szolgál, de a tizenegyespárbaj nem számít, egyéb
rendelkezés hiányában.

2) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy játékos egy mérkõzés/esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
a mérkõzés/esemény/bajnokság valamely fázisában.

3) Az egy bizonyos játékosra egy adott mérkőzésen vonatkozó fogadások

eredményének a 3nd ik játékrész vége (rendes játékidő) számít, kivéve ha azt ettől
eltérően jeleztük.
4) A "felett/alatt" fogadásokban, amelyek a mérkőzésen szerzett összes gólra
vonatkoznak, beleértve a hosszabbításban vagy büntetőrúgás sorozatban szerzett
gólokat úgy rendezzük, hogy a hosszabbításban szerzett gólokat mindkét csapat
esetében 1-nek számoljuk. Az értelmezéshez lásd a következő példákat:

•
1. példa - Felett/alatt (rendes játékidő): A mérkőzés 2-2 eredménnyel ér
véget a 3ik játékrész végén. Az összes gól 2-2 (összesen 4).
•
2. példa - Felett/alatt (beleértve a hosszabbításokat és büntetőrúgásokat):
A mérkőzés 2-2 eredménnyel ér véget a 3ik játékrész végén és az A csapat gólt szerez a
hosszabbításban. Az összes gól 3-2 (összesen 5).
•
3. példa - Felett/alatt (beleértve a hosszabbításokat és büntetőrúgásokat):
A mérkőzés 2-2 eredménnyel ér véget a 3ik játékrész végén. A hosszabbítás 0-0
eredménnyel ér véget, míg a büntetőrúgásokban az A csapat 1, a B csapat 2 gólt
szerez. Az összes gól 2-3 (összesen 5 gól).

19. Motorsportok

1) Ez a rész az összes motorsportra vonatkozik, mint például: Forma 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar,
Circuit Racing, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorkerékpár, Superbike.
2) A fogadásokat az élõ eredmények és helyezések alapján rendezzük, ahogy azokat a TV adásban a
díjátadáskor bemutatják, vagy az idény/verseny/esemény végén. Ha a fogadások rendezéséhez
szükséges információk hiányoznak/nem jelennek meg és/vagy nem teljesek, a hivatalos oldalon
megjelenõ elsõ hivatalos információk tekintendõk kötelezõ érvényûnek, függetlenül a késõbbi
változtatásoktól, és/vagy büntetésektõl, amelyeket az idény/verseny után alkalmaznak.
3) Az idõjárási viszonyok vagy egyén körülmények miatt lerövidített események, amelyeket a szabályozó
szervezet hivatalosan lezártnak minõsített, érvényesnek tekintendõk, függetlenül azoktól a
változtatásoktól, amelyeket a szervezet a verseny be nem fejezése miatt esetlegesen végez.
4) Ha egy esemény/verseny/kör újraindul, a fogadások továbbra is érvényesek és az újraindulás utáni
eredmény szerint rendezzük, kivéve azokat, amelyeknek az eredménye már korábban eldõlt.
5) Rendezési szempontból az a vezetõ, aki részt vett a hivatalos elõkészítõ vagy kvalifikációs futamban, a
verseny résztvevõjének számít akkor is, ha végül nem vesz részt a versenyben.
6) Az "Egymás ellen" fogadások esetében az érvényességhez összes listázott résztvevõnek részt kell
vennie a futamban, függetlenül attól, hogy a vezetõ hivatalos idõeredményt ér el vagy sem.
7) A "Gyõztes" vagy "Helyezés" fogadásokban nem vonatkozik visszafizetés azokra a résztvevõkre, akik
valamilyen okból nem vesznek részt a futamban/eseményen/bajnokságon amelyre a fogadás
vonatkozik.
8) A "Verseny befejezésére" vonatkozó fogadások rendezése a szabályozó szervezet hivatalos szabályai
alapján történik.
9) Az "Egymás ellen" fogadásokban, ahol egyik vezetõ sem fejezi be a versenyt, a rendezés a legtöbb
befejezett kör alapján történik. Ha a résztvevõk nem fejezik be a versenyt és ugyanazon számú kört
futnak, a fogadás érvénytelen, kivéve az olyan Rally esetekben ahol legalább egyik versenyzõnek be
kell fejeznie az eseményt, amennyiben nem, a fogadás érvénytelen.
10) A kvalifikációs futamokon a szabályozó szervezet által kiszabott idõ levonásokat figyelembe vesszük.
Az egyéb helyezés módosításokat nem vesszük figyelembe.
11) A Verseny kezdésének a bemelegítõ kör elindítása számít (ahol van ilyen), tehát minden olyan vezetõ,
aki részt vesz a bemelegítõ körben, megkezdte a versenyt. Abban az esetben, ha a versenyzõ késõbb,
vagy a leállósávból indul, a verseny résztvevõjének minõsül.
12) Az idényekre alapozott ajánlatok rendezése figyelembe veszi az idény utolsó versenye után az idény
alatt a szabályozó szervezet által hozott döntéseket, amennyiben a döntéseket az idény utolsó versenye
elõtt közlik. Semmilyen más, az utolsó meghatározott verseny után közölt döntés (akár kizárás) nem
vehetõ figyelembe.
13) A csapatok teljesítményére vonatkozó fogadások a vezetõk/versenyzõk cseréje esetén is érvényesek.

14) A fogadások az idõpontok/hely/pálya módosítások ellenére is érvényesek, amennyiben a
versenyt/eseményt ugyanazon éven/idényen belül megtartják, függetlenül a sorrend vagy idõpont
változásoktól, kivéve azokat a fogadásokat, amelyet az esemény/verseny hetén hétfõn 00:00 CET után
tettek meg, amelyeket visszafizetünk, amennyiben a versenyt/eseményt/futamot nem tartják meg a
fogadás megtételétõl számított 7 napon belül.
15) A bizonyos csapatok versenyen nyújtott teljesítményére vonatkozó fogadások érvényességéhez minden
csapat összes elõre meghatározott autójának indulnia kell, más esetben a fogadás érvénytelen (pl. a
Forma 1-ben minden csapatból 2 autónak indulnia kell a versenyen).
16) A "biztonsági autóra" vonatkozó fogadások nem veszik figyelembe azokat az eseteket, amelyekben
maga a verseny a "biztonsági autó" vezetésével kezdődik.
17) Az első visszavonuló versenyző/autóra vonatkozó ajánlatokat azon kör alapján rendezzük, amelyben a
versenyző kilépett a versenyből. Ezáltal ha két vagy több versenyző ugyanazon körön belül lép ki, a
fogadásokat a <Section B, Para 5, Clause 14> rész szerint rendezzük.
18) A verseny alatt az Első/Következő visszavonuló pilótára vonatkozó fogadások kizárólag a verseny
hivatalos startját követő eseményeket foglalja magában. A nagydíj tényleges kezdete előtt történő
visszavonulások/visszalépések (a bemelegítő körök alatt történő eseményeket is figyelembe véve) nem
számítanak a fogadás eredményének meghatározásakor.

20. Netball
1) Minden fogadás az úgynevezett extra (hosszabbítási) idő vége utáni eredmény alapján határozható meg,
kivéve ha ettől eltérően jelöltük.
2) A "Fogadás a különbségre" és "Félidő/teljes játékidő" fogadásokat a 80 perces játék végén fennálló
eredmény alapján rendezzük.
3) A fogadások kifizetéséhez a mérkőzést be kell fejezni, kivéve az olyan eseményekre vonatkozó
fogadásokat, amelyeknek az eredménye már a befejezés előtt eldőlt és azt a jövőbeli események sem
módosíthatják, mely esetben a fogadást az eldöntött eredmény szerint rendezzük.
4) A játékos teljesítményre vonatkozó fogadások akkor érvényesek, ha a nevezett játékosok játszanak az
adott eseményen/mérkőzésen.

21. Pesäpallo (Finn Baseball)
1) A Pesäpallo fogadásokat az elsõ két kör (negyed) utáni eredmény alapján rendezzük. A
hosszabbításokból származó eredményeket (pl. Supervuoropari) nem vesszük figyelembe, kivéve ha
azt ettõl eltérõen jelöltük.

22. Rögbi liga
1)

Minden fogadás az úgynevezett extra (hosszabbítási) idő vége utáni eredmény, vagy az Aranypont
szabály alapján határozható meg, kivéve ha ettől eltérően jelöltük.

2)

A "Fogadás a különbségre" és "Félidő/teljes játékidő" fogadásokat a 80 perces játék végén fennálló
eredmény alapján rendezzük.

3)

Bizonyos versenyek/események egy adott időszakra/mérkőzésre vonatkozó fogadásokat is kínálhatnak,
amelyek döntetlenben végződnek, akár a rendes, 80 perces játékidő végén, vagy az esetleges extra
(hosszabbítási) idő lejátszása után. Ilyen esetekben a fogadásokat az ú.n. "dead-heat" szabály alapján
rendezzük, ahol a kifizetést az esélyek elosztása és a téttel való beszorzása alapján számoljuk ki,
függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés eléri-e a megfogadott tét összegét. Amennyiben ezt a szabályt
alkalmazzuk, azt az adott fogadási ajánlatnál jelezzük.

4)

Cél pontszerzők (Első/Utolsó/Bármikor/Csapat) - Az összes fogadás a lehetséges extra (hosszabbítási)
időre is vonatkozik. A 17. játéknapon a játékosokra megtett fogadások a játékos mérkőzésen való
részvételétől (vagy annak hiányától) függetlenül érvényesek. A 17. játéknapon nem játszó játékosokra
tett téteket visszafizetjük.

5)

Az egy vagy több játékos teljesítményéhez kapcsolódó fogadás érvényességéhez a listázott
játékosoknak a mérkőzés elejétől kell játszania, kivéve ha azt másképpen jelöltük.

6)

A játékosokra vonatkozó mérkőzés/esemény/torna fogadások rendezése az esetleges hosszabbítási idő
figyelembe vételével történik, kivéve ha azt ettől eltérően jelöltük.

7)

A fogadások a helyszínek változásától függetlenül érvényesek.

23. Rögbi Union
1) A mérkőzésre és csapat teljesítményre vonatkozó összes fogadást a 2-ik félidő végén (80 perc játékidő)
fennálló eredmény alapján rendezzük.
2) Bizonyos versenyek/események egy adott időszakra/mérkőzésre vonatkozó fogadásokat is kínálhatnak,
amelyek döntetlenben végződnek, akár a rendes, 80 perces játékidő végén, vagy az esetleges extra
(hosszabbítási) idő lejátszása után. Ilyen esetekben a fogadásokat az ú.n. "dead-heat" szabály alapján
rendezzük, ahol a kifizetést az esélyek elosztása és a téttel való beszorzása alapján számoljuk ki,
függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés eléri-e a megfogadott tét összegét. Amennyiben ezt a szabályt
alkalmazzuk, azt az adott fogadási ajánlatnál jelezzük.
3) Cél pontszerzők (Első/Utolsó/Bármikor/Csapat) - Az összes fogadás a lehetséges extra (hosszabbítási)
időre is vonatkozik. A 22. játéknapon a játékosokra megtett fogadások a játékos mérkőzésen való
részvételétől (vagy annak hiányától) függetlenül érvényesek A 22. játéknapon nem játszó játékosokra
tett téteket visszafizetjük.

4) Az egy vagy több játékos teljesítményéhez kapcsolódó fogadás érvényességéhez a listázott
játékosoknak a mérkőzés elejétől kell játszania, kivéve ha azt másképpen jelöltük.
5) A játékosokra vonatkozó mérkőzés/esemény/torna fogadások rendezése az esetleges hosszabbítási idő
figyelembe vételével történik, kivéve ha azt ettől eltérően jelöltük.
6) A fogadások a helyszínek változásától függetlenül érvényesek.

24. Squash
1) Erre a játékra a Tenisz részvételi szabályai érvényesek.

25. Salakmotor
1) A fogadásokat a szabályozó szervezet utolsó verseny után kiadott hivatalos eredményei alapján
rendezzük. Az esemény utáni késõbbi módosításokat, büntetéseket és/vagy kizárásokat nem vesszük
figyelembe.
2) A két csapat/versenyzõ közötti "Mérkõzés" fogadásokat a hivatalos eredmény alapján rendezzük,
függetlenül a befejezett versenyek számától.
3) A be nem fejezett mérkõzésekre/eseményekre vonatkozó "Felett/alatt" ajánlatokat, amelyek eredménye
a verseny megszakítása és/vagy folytatása elõtt ismert és az ajánlatokat a késõbbi események nem
befolyásolhatják, a megszakításig elért eredmények alapján rendezzük. Ezen fogadások kiszámolásához
hozzáadjuk azt a minimális számú eseményt, amely az ajánlat természetes rendezéséhez szükséges, a
mérkõzés meghatározott részeinek számától függõen. Amennyiben az ilyen hozzáadás olyan helyzetet
eredményez, amelynek változásai nem befolyásolhatják az ajánlat eredményét, azt a meglévõ eredmény
alapján rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt példákat.
4) A “Hendikep” ajánlatok érvényességéhez az összes ütemezett versenyt be kell fejezni, kivéve azokat az
eseményeket, amelyeknek eredménye már a megszakítás elõtt ismert és/vagy a verseny további
folytatása nem vezethet más eredményhez, amely esetben az ajánlatokat a meglévõ eredmény alapján
rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt példákat.
5) Az összes "Egymás ellen" vagy "Felett/alatt" fogadás, amely egy eseményben/versenyen résztvevõ egy
vagy több versenyzõ teljesítményére vonatkozik, akkor érvényes, ha a listázott versenyzõk legalább az
egyik versenyt elkezdik.
6) Az egy bizonyos versenyre vonatkozó fogadások érvényességéhez a versenyt be kell fejezni és a
versenyt az összes listázott résztvevõnek el kell kezdenie.

26. Szörf

1) Minden fogadás a halasztás, helyszínváltozás, stb.-től függetlenül érvényes, abban az esetben, ha a
szabályozó testület által meghatározott hivatalos időszakban az eseményt megtartják.
2) Az egy vagy több szörfös teljesítményének összeállítására vonatkozó fogadások akkor érvényesek, ha
az adott szörfösök indulnak a nevezett versenyen/eseményen.
3) Bizonyos versenyek/események olyan fogadásokat is kínálhatnak, amelyek egy vagy több szörfös egy
adott eseményen nyújtott teljesítményére vonatkoznak, és ezen szörfösök ugyanazon körben kiesnek.
Ilyen esetekben a fogadásokat az ú.n. "dead-heat" szabály alapján rendezzük, ahol a kifizetést az
esélyek elosztása és a téttel való beszorzása alapján számoljuk ki, függetlenül attól, hogy a nettó
kifizetés eléri-e a megfogadott tét összegét. Amennyiben ezt a szabályt alkalmazzuk, azt az adott
fogadási ajánlatnál jelezzük.

27. Úszás
1) Az úszásra vonatkozó minden fogadás a verseny végsõ fázisa utáni eredmény szerint határozható meg,
kivéve ha ettõl eltérõen jelöltük. Ha a listázott résztvevõk egyike sem vesz részt a végsõ fázisban,
minden fogadás semmisnek minõsül, kivéve ha a szabályozó szervezet speciális döntetlenségi
szabályokat alkalmaz, amely esetben ezek tekintendõk érvényesnek.
2) A fogadási ajánlatokat az elsõ hivatalos eredmény közlése után rendezzük. Az Unibet azonban
figyelembe veszi és újrarendezi a fogadásokat, amennyiben az esemény lezajlását követõ 24 órán belül
a hivatalos eredményt módosítják. Az ilyen esetek érvényességéhez a módosítás okának az esemény
során elõforduló tényezõnek kell lennie, például vonalátlépés, korai indulás stb. A doppinghoz
kapcsolódó esetekben a módosítást nem vesszük figyelembe. Az említett 24 óra eltelte elõtt érvényes
eredmény kötelezõ érvényû marad, függetlenül a késõbbi tiltakozásoktól, a hivatalos eredmény
módosításától, stb.
3) Ha két vagy több résztvevõ különbözõ futamokban vesz részt egy versenyen belül, az összes Egymás
elleni tét semmisnek minõsül, kivéve, ha van a versenynek egy késõbbi fázisa, amelybe legalább
egyikük továbbjut.
4) Az indulási hiba miatt diszkvalifikált versenyzõ az esemény résztvevõjének minõsül.

28. Tenisz és más ütőjátékok
1) Minden fogadás érvényes, ha a mérkõzés/ajánlat a torna keretében lezajlik, függetlenül a
módosításoktól (a mérkõzés elõtt vagy után), a körülményektõl (fedett/kültéri) és/vagy felület típustól,
kivéve ha ettõl eltérõen jeleztük.
2) A "Mérkõzés" ajánlatok a torna általános helyezési vagy nyerési szabályán alapulnak, attól függõen,
hogy a mérkõzés a torna mely fázisára vonatkozik. A következõ körbe továbbjutó, vagy a tornát
megnyerõ játékos/csapat a fogadás nyertesének számít, a mérkõzés hosszától, visszalépésektõl,
kizárásoktól függetlenül. A fogadások érvényességéhez legalább egy szettet be kell fejezni.

3) A be nem fejezett mérkõzésekre/eseményekre vonatkozó "Felett/alatt" és "Hendikep" ajánlatokat,
amelyek eredménye a verseny megszakítása és/vagy folytatása elõtt ismert és az ajánlatokat a késõbbi
események nem befolyásolhatják, a megszakításig elért eredmények alapján rendezzük. Ezen fogadások
kiszámolásához hozzáadjuk azt a minimális számú eseményt, amely az ajánlat természetes
rendezéséhez szükséges, a mérkõzés meghatározott részeinek számától függõen. Amennyiben az ilyen
hozzáadás olyan helyzetet eredményez, amelynek változásai nem befolyásolhatják az ajánlat
eredményét, azt a meglévõ eredmény alapján rendezzük. Az értelmezéshez lásd a következõ példákat:
1. példa - Felett/alatt: Visszalépés egy három szettes mérkõzésen, ahol az eredmény 7-6, 4-4. Az
ajánlatok: A “Total Games Set 2 – 9,5” (vagy minden ennél alacsonyabb) & “Total Games Played in
the Match – 22,5” (vagy minden ennél alacsonyabb) "Felett" fogadásai nyertesnek és "Alatt" fogadásai
vesztesnek minõsülnek. Az ennél magasabb eredményre fogadások érvénytelenek.
2. példa - Hendikep: Visszalépés egy 5 szettes mérkõzés 3 szettjében, 1-1 eredménnyel. A +2,5/-2,5
Szett fogadások nyertesnek, valamint vesztesnek minõsülnek. Az ennél alacsonyabb eredményre
fogadások érvénytelenek.
4) A "Pontos eredményre" (azaz Szett és Mérkõzés fogadás)-re vonatkozó fogadások és azok, amelyek
egy bizonyos mérkõzés rész nyertesére vonatkoznak (például "Melyik játékos nyeri meg az elsõ
szettet?" és Set 2 - Game 6: Gyõztes” érvényességéhez be kell fejezni a mérkõzés vonatkozó részét.
5) A fent említetteken kívül minden más ajánlathoz legalább egy szettet be kell fejezni, kivéve azokat az
ajánlatokat, amelyeknek az eredménye a játék megszakítása elõtt már eldõlt és a játék további folytatása
nem vezethet más eredményre.
6) A Dupla mérkõzésben minden fogadás semmisnek minõsül, ha a kiválasztott játékosokat lecserélik.
7) A "grand slamekre" vonatkozó hivatkozások az adott idény tornáira vonatkoznak, amelyeknek az ITF
meghatározást adott, függetlenül a helytõl, dátumtól vagy más változásoktól.
8) A Davis Kupára vonatkozó minden fogadás semmisnek minõsül, ha a mérkõzést a "Best of 5 Sets"-tõl
eltérõ, (pl. Best of 3 Sets) formában játsszák, kivéve ha azt ettõl eltérõen jelöltük.
9) A Davis Kupára vonatkozó ajánlatok azon kifejezett elõfeltevésen alapszanak, hogy az adott
mérkõzések a következõ Single idény úgynevezett "gumijának" részét képezik, ami általában két Single
mérkõzésbõl áll idényenként. Minden, az elsõ vagy második 'gumira' (általában a pénteki Single
mérkõzések) vonatkozó fogadás, amelynek résztvevõit módosították, érvénytelen, függetlenül attól,
hogy ugyanaz a mérkõzés elõfordulhat ugyanazon tie/kör ideje alatt.
10) A "Pro Set" fogadások eredményei csak a következő ajánlatokra érvényesek: "Match", "Szett
hendikep", "Szett fogadás" és "Összes szett". Az összes további ajánlat érvénytelen, kivéve azokat,
amelyeknek az eredménye már korábban eldőlt.
11) Ha a szervező bizottság/szervezet "Match Tie-Break" alapján dönti el egy mérkőzés eredményét, a
"Match Tie-Break" csak 1 "Game"-nek számít. (Példa: Match a következő eredményekkel: 6-4 (Set 1),
2-6 (Set 2) és 10-8 (Match tie-break) ahol az A résztvevő/csapat 9 Game-et nyer (6+2+1) és a B
résztvevő/csapat 10-et (4+6+0).

29. Röplabda

1) Az úgynevezett "Arany szett" során nyert pontok nem számítanak az adott mérkõzés rendezésekor,
kivéve a bajnoksági előrehaladásra vagy bajnoksági összes pontra vonatkozó fogadásokat.
2) A játékosra vonatkozó mérkõzés/esemény/torna fogadások rendezése az esetleges hosszabbítási idõ
figyelembe vételével történik, kivéve ha azt ettõl eltérõen jelöltük.
3) Az "Egymás ellen" és "Felett/alatt" fogadások, amelyek egy játékos egy mérkõzés/esemény/bajnokság
alatt nyújtott teljesítményére vonatkoznak, akkor érvényesek, ha az összes listázott résztvevõ részt vesz
a mérkõzés/esemény/bajnokság valamely fázisában.
4) A be nem fejezett mérkõzésekre/eseményekre vonatkozó "Felett/alatt" és "Hendikep" ajánlatokat,
amelyek eredménye a verseny megszakítása és/vagy folytatása elõtt ismert és az ajánlatokat a késõbbi
események nem befolyásolhatják, a megszakításig elért eredmények alapján rendezzük. Ezen fogadások
kiszámolásához hozzáadjuk azt a minimális számú eseményt, amely az ajánlat természetes
rendezéséhez szükséges, a mérkõzés meghatározott részeinek számától függõen. Amennyiben az ilyen
hozzáadás olyan helyzetet eredményez, amelynek változásai nem befolyásolhatják az ajánlat
eredményét, azt a meglévõ eredmény alapján rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt
példákat.
5) Minden "Pontos eredmény", "Páros/páratlan" ajánlat és azok az ajánlatok, amelyek egy bizonyos
idõszak/keret nyertesére vonatkoznak (pl. "Melyik csapat nyeri meg az 1. szettet? és "2. szett - Verseny
15 pontig") akkor érvényesek, ha a mérkõzés vonatkozó részét befejezik.
6) A fent említetteken kívül minden más ajánlathoz legalább egy szettet be kell fejezni, kivéve azokat az
ajánlatokat, amelyeknek az eredménye a játék megszakítása elõtt már eldõlt és a játék további folytatása
nem vezethet más eredményre.

30. Téli sportok
1) Ez a rész a következõ sportokra vonatkozik: Síelés, Biathlon, Cross Country síelés, Freestyle, Nordic
Combined, Rövidpályás, Síugrás, Snowboard és gyorskorcsolya.
2)

Egy verseny eredményei akkor érvényesek, ha az adott kategóriában a versenyt a sport szabályozó
szervezete érvényesnek minõsíti. Ez abban az esetben is érvényes, ha egy eseményt lerövidítenek,
például csak egy ugrásból áll kettõ helyett, vagy egy eseményt egy másik helyre helyeznek át.

3)

Be nem fejezett/megszakított események esetében mindazok a fogadások lesznek érvényesek,
amelyeknek eredménye már a verseny megszakítása elõtt eldõlt és a verseny további folytatása nem
vezethet a korábbi érvényes eredménytõl eltérõ eredményre.

4) Az ajánlatok semmisnek minõsülnek ha egy esemény eredetileg bejelentett formája módosul, például a
hegy magassága a Síugrásban, a stílus a Cross Country síelésben.
5) Az Unibet fenntartja a jogot a Tattersall 4. szabályának alkalmazására ha egy "Csoport fogadásban"
(Legjobb X) egy résztvevõ nem indul.

6) A bizonyos téli sport eseményekre vonatkozó ajánlatoknál (kivéve például az általános rangsor,
olimpiai, nemzetközi- és kontinentális bajnokságokat) az alapfeltétel az, hogy az adott esemény az adott
sportágban a következő legközelebbi esemény. Amennyiben az adott eseményt valamely okból
elhalasztják és ugyanazon a helyszínen ugyanabban a sportágban egy másik eseményt tartanak 72 órán
belül, a fogadások a következő sportág eseményre érvényesek. Ha például két különböző versenyt
jegyeznek elő ugyanabban a sportágban péntekre és szombatra, és a pénteki versenyt áthelyezik
szombatra vagy vasárnapra, a pénteki versenyre tett fogadásokat a következő ütemezett esemény, ez
esetben a szombati verseny alapján rendezzük. Ahol csak egy esemény van a sportágban ütemezve és a
kezdési idő 72 órán belül van, a fogadások továbbra is érvényesek. Amennyiben az adott sportágban az
eredeti időponttól számított 72 órán belül nem tartanak versenyt, a fogadások érvénytelenek.
7) A két vagy három résztvevő között zajló "fej fej mellett" fogadások érvényességéhez az összes listázott
résztvevőnek be kell fejeznie az adott kört/szakaszt/ugrást. Ez a feltétel nem vonatkozik a Crosscountry Sprint eseményekre, amelyek különböző eliminációs szakaszokat és síugrást is tartalmaznak.
Ilyen esetekben a fogadásokat a hivatalos rangsor szerint rendezzük, függetlenül attól, hogy bármely
résztvevő befejezi-e a végső kört/szakaszt/ugrást.

31. Egyéb (Nem sport/speciális fogadások)
1) Az ebben a részben leírt feltételek minden más ajánlatra vonatkoznak, amelyek nem sorolhatók egyik
sport kategóriába sem (Pl. TV programok, politika, díjak és nyeremények, szépségversenyek,
szórakozás és hasonlók). Ahol lehetséges, ezen ajánlatok rendezése az <Section B, Para 5> részben
meghatározott Unibet szabályok alapján történik, kivéve ha ezt ebben a részben vagy az ajánlatban ettõl
eltérõen jelöltük.
2) Az ebbe a kategóriába sorolható fogadások akkor érvényesek, ha eredményüket hivatalosan
bejelentették, függetlenül a bejelentés késésétõl, utólagos szavazástól stb., amely az eredmény
közléséhez szükséges, kivéve ha azt az alábbiakban vagy az ajánlatban ettõl eltérõen jelöltük.
3) Azok a nyitott ajánlatok, amelyek a TV mûsorokból visszalépett/kizárt (vagy saját akaratukból, vagy a
mûsorszervezõ döntésébõl) résztvevõkre vonatkoznak, vesztesnek minõsülnek. Amennyiben ugyanaz a
résztvevõ a késõbbiekben újra belép a versenybe, új versenyzõnek minõsül és a korábbi fogadások
vesztesnek minõsülnek.
4) A valamely résztvevõ kiesésére vonatkozó fogadások csak a következõ mûsorra érvényesek. Minden
olyan módosítás, amely a kiesés módját, személyek számát és/vagy a résztvevõk összetételét érinti
ugyanazon mûsoron belül, vagy bármely más, a versenyben nem elõrelátható tényezõ a "Következõ
kiesõ" vagy "Következõ kizárás" fogadásokat érvénytelenné teszi.
5) Ha a mûsor úgy ér véget, hogy nem jelentenek be hivatalos gyõztest, a fogadásokat döntetlenként
számoljuk el a ki nem esett játékosok között. A kiesett játékosokra vonatkozó Nyerõ/helyezés
fogadások vesztesnek minõsülnek.

32. Sportokra vonatkozó korlátozások

1) Ahogyan az A. rész 4.1 bekezdésében említettük, a [Szolgáltató] fenntartja a jogot a nettó kifizetés
korlátozására (a tét levonása utáni nyeremény) bármely fogadáson vagy fogadás kombináción egy
számlatulajdonos vagy egy együtt működő ügyfélcsoport esetében.
2) Az alábbi korlátokat meghaladó nyeremények nem kerülnek kifizetésre, kivéve ha azt ettől eltérően
jeleztük.
3) A limitek a sporttól, a verseny típusától és a fogadási ajánlat típusától függően változnak. Ha egy
fogadás több sportból/kategóriából/mérkőzésből és/vagy ajánlat típusból álló kombinációt tartalmaz, a
nyereményre a kombináció legalacsonyabb limitje vonatkozik, az alábbiak szerint.
1. Futball:
a. A 250 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) A FIFA vagy UEFA által szervezett Férfi nemzetközi bajnokságok, beleértve a kvalifikációkat;
(ii) A FIFA vagy UEFA által szervezett férfi nemzetközi klub bajnokságok, beleértve a
kvalifikációkat;
(iii) Bármely felső szintű férfi nemzeti liga, a következő országokban: Dánia, Anglia,
Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Skócia, Svédország és
Spanyolország;
(iv) Bármely fő nemzeti férfi kupa a következő országokban: Dánia, Anglia, Franciaország,
Németország, Olaszország, Norvégia, Skócia, Svédország és Spanyolország.
A 100 000 € limit a következő kategóriákba tartozó minden bajnoksághoz/mérkőzéshez kapcsolódó
ajánlatra vonatkozik:
(v) Minden más nemzetközi bajnokság;
(vi) Minden más nemzetközi klub bajnokság;
(vii) Minden más ország felső szintű nemzeti bajnoksága;
(viii) Fő nemzeti kupák minden országban;
(ix) Minden nemzeti, 2ik szintű férfi liga a következő országokban: Dánia, Anglia, Franciaország,
Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Spanyolország;
(x) Bármely, a FIFA által szabályozott nemzetközi barátságos mérkőzés.
Az 50 000 € limit vonatkozik minden olyan versenyre/mérkőzésre vonatkozó fogadásra, amely
bármely más futballra vonatkozik, kivéve a strandfocit és futsalt.
b. A játékosokra (beleértve a sárga/piros lapokat), átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre,
szögletekre, kapura rúgásra és másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy
verseny/játszma szempontjából PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek
érvényesek.
2. Kosárlabda
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) A FIBA által szervezett férfi NBA, Euro Liga, olimpiai, nemzetközi és kontintentális
bajnokságok.
a. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes kosárlabda ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából

PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
3. Jégkorong
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Az IIHF által szervezett férfi NHL, olimpiai, nemzetközi és kontinentális bajnokságok.
(ii) A következő országok összes felső szintű férfi nemzeti ligáira: Finnország és Svédország.
a. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes jégkorong ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
4. Kézilabda
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Az IHF által szervezett olimpiai, nemzetközi és kontinentális férfi Bajnokságok.
a. A 25 000 € limit minden, a fenti kategóriákon kívüli kézilabda ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
5. Röplabda
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) A FIVB által szervezett férfi olimpiai, nemzetközi és kontinentális bajnokságok.
a. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes röplabda ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
6. Tenisz
a. A 150 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Grand Slam Bajnokságok 3ik körtől.
b. A 75 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(ii) ATP és WTA Bajnokságok a negyeddöntőktől kezdődően.
c. Az összes többi versenyre/mérkőzésre vonatkozó ajánlatra 40 000 € limit érvényes.
7. Amerikai futball és baseball
a. Az 50 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) NFL és MLB.
b. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes amerikai futball vagy baseball ajánlatra
érvényes.

c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
8. Ausztrál szabályok
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) AFL.
b. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes ausztrál verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
9. Krikett
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Nemzetközi mérkőzések és nemzeti felső ligák.
a. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes krikett verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
10. Darts
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Bármely, az Egyesült Királyságban TV által közvetített esemény.
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes darts verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
11. Golf
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Major versenyek, WGC, PGA, Európai és LPGA Tour események; Ryder és Solheim Kupa.
a. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes golf verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
12. Rögbi Liga
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) A RILF által szervezett férfi Nemzetközi mérkőzések, Egyesült Királyság Felső Ligák és NRL.
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes Rögbi Liga verseny/mérkőzés ajánlatra
érvényes.

c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
13. Union Rögbi
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Az IRB által szervezett férfi nemzetközi mérkőzések, Ausztrália, Új-Zéland és Egyesült
Királyság Felső Ligák.
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes Union Rögbi verseny/mérkőzés ajánlatra
érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
14. Snooker
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Bármely, az Egyesült Királyságban TV által közvetített esemény.
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes snooker verseny/mérkőzés ajánlatra
érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
15. Motorsportok
a. Az 50 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó
ajánlatra érvényes:
(i) Forma 1, MotoGP, Moto 2 & Moto 3.
b. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes motorsport verseny/mérkőzés ajánlatra
érvényes.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.
16. Más sportok
a. A 40 000 € limit vonatkozik minden versenyre/mérkőzésre a következő sportokban: atlétika,
bandy, eSports, ökölvívás, kerékpár, salakmotorozás és téli sportok.
b. A 25 000 € limit érvényes minden más sport kategóriába tartozó verseny/mérkőzés ajánlatra.
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek.

17. Nem sport, póker, PR és újdonság fogadások
a. A 10 000 € limit vonatkozik a kategóriához tartozó minden más ajánlatra. Ide tartoznak a
sporthoz kapcsolódó ajánlatok is, mint játékos átigazolások, következő menedzser, stb.

33. Egyéb harcművészet
1) A boxra Terms vonatkozó feltételeket alkalmazzuk.

34. Snooker
1) Az összes fogadás érvényes marad egészen addig, amíg a mérkőzést/ajánlatot a bajnokság keretén
belül lejátsszák, függetlenül az ütemezés, stb. változásaitól, kivéve ha ettől eltérően jelezzük.
2) A "Mérkőzés" ajánlatok a torna általános helyezési vagy nyerési szabályán alapulnak, attól függően,
hogy a mérkőzés a torna mely fázisára vonatkozik. A következő körbe továbbjutó, vagy a tornát
megnyerő játékos a fogadás nyertesének számít, a mérkőzés hosszától, visszalépésektől, kizárásoktól
függetlenül. A fogadások érvényességéhez legalább egy kört be kell fejeznie.
3) A be nem fejezett mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Felett/alatt" ajánlatokat, amelyek eredménye
a verseny megszakítása és/vagy folytatása előtt ismert és az ajánlatokat a későbbi események nem
befolyásolhatják, a megszakításig elért eredmények alapján rendezzük. Ezen fogadások
kiszámolásához hozzáadjuk azt a minimális számú eseményt, amely az ajánlat természetes
rendezéséhez szükséges, a mérkőzés meghatározott részeinek számától függően. Amennyiben az ilyen
hozzáadás olyan helyzetet eredményez, amelynek változásai nem befolyásolhatják az ajánlat
eredményét, azt a meglévő eredmény alapján rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt
példákat.
4) A “Hendikep” ajánlatok érvényességéhez az összes ütemezett szakaszt be kell fejezni, kivéve azokat az
eseményeket, amelyeknek eredménye már a megszakítás előtt ismert és/vagy a verseny további
folytatása nem vezethet más eredményhez, amely esetben az ajánlatokat a meglévő eredmény alapján
rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt példákat.
5) A "pontos eredmény", "páros/páratlan" és azok a fogadások, amelyek a mérkőzés bizonyos
időtartamának győztesére vonatkoznak (pl. a játékos nyeri az első szettet) érvényességéhez a mérkőzés
adott részét be kell fejezni.
6) A fent említetteken kívül minden más ajánlathoz legalább egy szakaszt be kell fejezni, kivéve azokat
az ajánlatokat, amelyeknek az eredménye a játék megszakítása előtt már eldőlt és a játék további
folytatása nem vezethet más eredményre.

35. Darts

1) Az összes fogadás érvényes marad egészen addig, amíg a mérkőzést/ajánlatot a bajnokság keretén
belül lejátsszák, függetlenül az ütemezés, stb. változásaitól, kivéve ha ettől eltérően jelezzük.
2) A "Mérkőzés" ajánlatok a torna általános helyezési vagy nyerési szabályán alapulnak, attól függően,
hogy a mérkőzés a torna mely fázisára vonatkozik. A következő körbe továbbjutó vagy a bajnokságot
megnyerő játékos a fogadás nyertesének számít, a mérkőzés időtartamától, visszalépésektől,
diszkvalifikálástól, stb. függetlenül
3) A be nem fejezett mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Felett/alatt" ajánlatokat, amelyek eredménye
a verseny megszakítása és/vagy folytatása előtt ismert és az ajánlatokat a későbbi események nem
befolyásolhatják, a megszakításig elért eredmények alapján rendezzük. Ezen fogadások
kiszámolásához hozzáadjuk azt a minimális számú eseményt, amely az ajánlat természetes
rendezéséhez szükséges, a mérkőzés meghatározott részeinek számától függően. Amennyiben az ilyen
hozzáadás olyan helyzetet eredményez, amelynek változásai nem befolyásolhatják az ajánlat
eredményét, azt a meglévő eredmény alapján rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt
példákat.
4) A “Hendikep” ajánlatok érvényességéhez az összes ütemezett versenyt be kell fejezni, kivéve azokat
az eseményeket, amelyeknek eredménye már a megszakítás előtt ismert és/vagy a verseny további
folytatása nem vezethet más eredményhez, amely esetben az ajánlatokat a meglévő eredmény alapján
rendezzük. Hivatkozásként lásd a tenisz részben felsorolt példákat.
5) A "pontos eredmény", "páros/páratlan" és azok a fogadások, amelyek a mérkőzés bizonyos
időtartamának győztesére vonatkoznak (pl. a játékos nyeri az első szettet, vagy az első játékos, aki eléri
az X szettet) érvényességéhez a mérkőzés adott részét be kell fejezni.
6) A fent említetteken kívül minden más ajánlathoz legalább egy szettet be kell fejezni, kivéve azokat az
ajánlatokat, amelyeknek az eredménye a játék megszakítása előtt már eldőlt és a játék további
folytatása nem vezethet más eredményre.

D. Versenyek
1. Lóverseny
a.

Általános lóverseny szabályok

1) Az ebben a részben leírt összes feltétel a lóversenyekre vonatkozik és prioritást élvez más szabályokkal
vagy feltételekkel szemben.
2) Az összes fogadásra a Tattersalls Fogadási Szabályok vonatkoznak, amelyek itt olvashatók:
http://www.tattersallscommittee.co.uk/. A jelen részben meg nem határozott esetekben a fogadásokat
ezen szabályok alapján rendezzük.

3) A fogadásokat a ‘Weigh In’ időpontjában kiadott hivatalos eredmények alapján rendezzük. Az
eredmények bejelentése utáni változásokat nem vesszük figyelembe.
4) Az összes fogadás, kivéve az “Ante Post fogadást”, érvénytelennek minősül, ha a versenyt nem tartják
meg vagy érvénytelenítik. Ha a versenyt későbbi időpontra halasztják és a ‘Végső nyilatkozatok’
érvényben maradnak, az összes fogadás érvényes, amennyiben a verseny helyszíne nem változik. Az
ilyen egyéb esetekben a fogadások érvénytelenek.
5) A fogadási ajánlatokkal közölt kezdési időpontok a hivatalos verseny kezdési időpontjára vonatkoznak
helyi idő szerint. A fogadások a verseny kezdési időpontjának változásától függetlenül érvényesek,
kivéve, ha azt a Lóversenyre vonatkozó szabályokban attól eltérően határoztuk meg.
6) Hibás indulás vagy bármely más olyan esemény esetén, amely miatt a versenyt újraindítják a versenyt
nem tekintjük 'indulásra késznek'. Ezekben az esetekben az újraindításban nem szereplő
kiválasztásokra vonatkozó téteket visszafizetjük. A fennmaradó kiválasztások kifizetéseire a Tattersalls
4. szabálya vonatkozik. Az újraindításban részt vevők között alakul ki a ‘Helyezési’ sorrend. Az Ante
Post fogadásokra az általános Ante Post szabályok vonatkoznak.
7) Ha a versenyt 'semmisnek' nyilvánítják és újraindítás történik, az újraindításban szereplő lovakra tett
fogadások továbbra is érvényben maradnak. A 'semmis' állásra ajánlott nyeremények az újraindított
versenyre is érvényesek, kivéve, ha van olyan ló, amelyik nem indul, amely esetben a fogadásokat a
Tattersalls 4. szabálya szerint rendezzük.
8) A boxból el nem induló, vagy bármely más okból a versenyen az elindulásból kimaradó lovakra tett
fogadásokat a hivatalos versenyindító nyilatkozata alapján rendezzük. Ha a hivatalos versenyindító a
lovat a versenyben résztvevőnek nyilvánítja, a lóra tett fogadások elvesznek.
9) Egy verseny akkor minősül ’Walkover’-nek, ha csak egy ló vesz részt a versenyben.
10) A ‘Walkover’ és érvénytelen versenyek versenynek számítanak, de a hozzájuk kapcsolódó
kiválasztásokat a versenyből kimaradónak tekintjük.

b. Fogadás nyerésre és kétesélyes fogadás
1) A “nyerési” fogadás egy bizonyos kiválasztásra megtett egyedi tét, amely akkor számít nyertesnek, ha
a kiválasztott ló megnyeri a versenyt.
2) A “kétesélyes” fogadás (Each Way, azaz EW) olyan fogadás, amely a győzelemre vagy egy bizonyos
helyezés elérésére fogad. A fogadás két egyforma részre oszlik (a “nyerés” és a “helyezés” részre):
tehát egy €1 EW fogadás ára €2.
3) A “kétesélyes” fogadásokra az Induló ár (Starting Price, azaz S.P.) vonatkozik. A helyezési
nyereményt (1/4, 1/5 és a további megfogadott helyezések száma) az 'indulásra készen' induló lovak
száma határozza meg és nem a fogadás megtételekor közölt induló lovak száma.
4) A “kétesélyes” fogadásra a következő feltételek vonatkoznak:

1.

2.

Hendikep versenyek:
2-4 induló = csak nyerés
5-7 induló = 1/4 esélyek 1, 2
8-11 induló = 1/5 esélyek 1, 2, 3
12-15 induló = 1/4 esélyek 1, 2, 3
16 vagy több induló = 1/4 esélyek 1, 2, 3, 4
Nem hendikep versenyek:
2-4 induló = csak nyerés
5-7 induló = 1/4 esélyek 1, 2
8 vagy több induló = 1/5 esélyek 1, 2, 3

5) Az összes kétesélyes dupla, tripla stb. fogadást a nyerő és helyezést elérő lovak szerint rendezzük.
6) A “fogadás enélkül” (Betting Without) arra vonatkozó fogadást jelent, hogy egy adott ló képes lesz-e
elérni egy bizonyos helyezést (nyerés vagy helyezés), amennyiben a kiválasztott lovak nem számítanak
bele a hivatalos eredményekbe.
7) A ‘kétesélyes’ fogadásokat a “fogadás enélkül” fogadások esetében a versenyen a kiválasztott lovak
kizárása után ténylegesen elinduló lovak száma alapján számoljuk ki.
8) A “fogadás enélkül” fogadásoknál a nem induló lovakra a Tattersals 4. szabálya vonatkozik.

c.

Árak - korai, táblás és induló

1) Két (2) árazási lehetőség választható: a fogadás megtételekor érvényes ár, azaz az Induló ár (SP). Az
SP a megadott kombinációra a verseny kezdetekor érvényes esélyekre vonatkozik. Ha a fogadás a
verseny közben is lehetséges, az SP-t az utolsó rendelkezésre álló esélyek alapján számolják ki. Az SP
ár nem elérhető az Ante Post fogadásoknál (AP).
2) A Korai árak (EP) az esemény napján érvényben lévő esélyek. Ezek az árak általában a verseny napján
reggel 8 és 10 óra között válnak elérhetővé egészen a verseny kezdete előtti 15 percig. Előfordulhatnak
olyan esetek (például a szombaton zajló vagy kiemelt versenyek), ahol a végső lista közlése után az EP
árakat a fentiektől eltérő időtartamra teszik elérhetővé.
3) Az SP alternatívája a tábla ár (BP) vagy általános árak (IP), amelyeket általában a verseny előtt 15
perccel közölnek.
4) Az SP áron kívül tett minden más fogadást a fogadás megtételekor érvényes árakon számoljuk, a jelen
részben meghatározott feltételek szerint.
5) Az EP és BP árakon megtett téteket visszafizetjük, ha a ló “nem indulás” miatt nem vesz részt a
versenyben. Az ugyanazon versenyben résztvevő más lovakra tett fogadásokból a Tattersalls 4(c)
szabály szerinti levonásokat elvégezzük.
6) Olyan visszalépések esetén, amely új fogadási rendszert hoz létre. Az új fogadási rendszer kialakulása
előtt EP vagy BP áron megtett fogadásokra a Tattersalls 4(c) szabály levonásai vonatkoznak.

7) A fogadásokat két (2) vagy több induló lóra vonatkozóan fogadjuk el az aktuális "Táblaárakon",
amelyeket a hivatalos tájékoztatási iroda (PA) közöl,
8) Hibás árak közlése esetén a hibás esélyekkel megtett fogadások érvénytelennek minősülnek és a
téteket visszafizetjük.
9) Ha egy ló visszalépése miatt a Tattersalls 4. szabályát alkalmazzák, “táblaáron” további fogadásokat
nem fogadunk el, kivéve, ha egy új fogadási rendszer jön létre.
10) A “Price Boost”, “Knockouts” stb. címen ajánlott lovakra vonatkozó fogadásokra is a 4. szabály
levonásai vonatkoznak, ha azok esélyei egy nem induló ló miatt megváltoznak.
11) Az időpontokra, árak elérhetőségére, stb. vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek. A
[Szolgáltató] fenntartja a jogot az időtartamok, árak és bármely verseny vagy fogadási opció
elérhetőségének saját belátása szerinti felfüggesztésére.

d. Névtelen favorit fogadás
A “névtelen favorit” (Unnamed Favourite, azaz fav) és a “második névtelen favorit” (Unnamed Second
Favourite, azaz 2fav) a következők szerint meghatározott fogadásokra vonatkoznak:
1) Az SP áraknál a legalacsonyabb esélyekkel szereplő ló a “névtelen favorit”.
2) Amennyiben az SP szerint két ló egyformán alacsony eséllyel rendelkezik, az alacsonyabb
versenykártya számmal rendelkező ló lesz a “névtelen favorit”.
3) Ha egy ló ‘nem indulás’ miatt visszalép, de az SP szerint favoritnak számít, a ló nem indulónak
minősül.
4) ‘Walkover’ esetén az eredmények megjelenítése után az összes fogadás érvénytelennek minősül.

e.

Tattersalls 4. szabály

1) A Tattersalls 4. szabály olyan esetekre vonatkozik, amikor egy ló nem indulás miatt visszalép vagy a
verseny indítója hivatalosan a versenyben nem indulónak minősíti.
2) A Tattersalls 4. szabály egy meghatározott értéket von le a nyerő fogadásoktól az adott ló visszalépése
miatti veszteség kompenzálására. A levonás mértékét azok az esélyek (korai vagy táblaár) határozzák
meg, amellyel a ló a visszalépés idején rendelkezett.
3) A résztvevő lovak esélyeinek levonásai a következők szerint alakulnak:

Esélyek
tizedesszámban

Esélyek
törtszámban

Nettó levonás

1,12 vagy
alacsonyabb
1,13 - 1,19
1,20 - 1,27
1,28 - 1,33
1,34 - 1,44
1,45 - 1,57
1,58 - 1,66
1,67 - 1,83
1,84 - 1,99
2,00 - 2,24

2,25 - 2,59
2,60 - 2,79
2,80 - 3,39
3,40 - 4,19
4,20 - 5,40
5,50 - 6,99
7,00 - 10,99
11,00 és
magasabb

1/9 vagy kisebb
1/8 - 2/11
1/5 - 1/4
7/25 - 8/25
1/3 - 11/25
4/9 - 14/25
4/7 - 13/20
4/6 - 4/5
5/6 - 49 - 50
Események 31/25
5/4 - 39/25
8/5 - 7/4
9/5 - 23/10
12/5 - 3/1
16/5 - 22/5
9/2 - 23/4
6/1 - 9/1
10/1 és
magasabb

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%

Nincs
levonás

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

4) A fenti táblázat az esélyek tizedes és tört számban meghatározott értékét is tartalmazza. Amennyiben a
tizedes számban megadott opciók nem egyeznek a törtszám megfelelővel, [a Szolgáltató] fenntartja a
jogot a Tattersalls 4. szabály tizedes számok alapján történő alkalmazására.
5) Az EP árakon megtett fogadásokra a Tattersalls 4. szabályát a visszalépő ló azon EP értékén
alkalmazzuk, amely a fogadás megtételekor volt érvényes, függetlenül a ló visszalépésekor érvényes
esélyektől.
6) A több visszalépővel rendelkező versenyekben maximum 90c vonható le €1 értékenként.
7) Ha a fogadás piacán életbe lépő csökkenés 5c €ban és csak egy ló lépett vissza, a csökkentéstől
eltekintünk. Ha két vagy több ló lép vissza, a 4-es levonási szabályt alkalmazzuk.
8) A lemondott/elhalasztott sporteseményekre (nem lóverseny) a <Section B, Para 5> részben leírt
szabályok vonatkoznak, kivéve ha azt ettől eltérően jelöltük.

f.

Ante Post fogadások

1) Egy fogadás akkor számíthat Ante Post fogadásnak (AP), ha azt a verseny előtti nyilatkozat idejét
megelőzően teszik meg. Ezt a nyilatkozatot normál versenyek (Flat racing) esetében általában a
verseny kezdete előtt 48 órával, nemzeti versenyek (National Hunt) esetében a kezdet előtt 24 órával
adják ki.
2) A versenyben nem induló lovakra vonatkozó AP téteket nem fizetjük vissza és a Tattersalls 4. szabályt
nem alkalmazzuk, kivéve ha azt ettől eltérően jeleztük.
3) A következő közül bármely esetben az összes AP fogadás érvénytelennek minősül:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A versenyt nem tartják meg;
A versenyt hivatalosan érvénytelennek minősítik;
A verseny feltételei a fogadások megtétele után megváltoznak (a Tattersalls
szabályokban meghatározottak szerint);
Egy lovat a Zsoké Klub Verseny Szabályai alapján letiltanak;
Megváltozik a verseny helyszíne vagy a pálya felülete (pl. gyep helyett föld/műanyag
vagy fordítva);
A versenybe való bejelentkezést újraindítják.

4) A fenti lehetőségeken kívül az AP fogadások akkor számítanak érvényesnek, ha a versenyt, amelyre a
fogadás vonatkozik az eredeti kitűzött időponttól számított 14 napon belül megtartják, kivéve, ha azt
ettől eltérően jeleztük és a verseny körülményei nem változnak. Ezen feltételek közé tartozik, hogy az
újraütemezett versenyt ugyanazon a pályán tartják, ugyanabban a távban, és nem fogadnak el új
nevezőket. Ha az újraütemezett verseny valamely fenti kritériumnak nem felel meg, az összes AP
fogadás érvénytelennek számít.
5) Az AP fogadásokat a fogadások megtételének időpontjában érvényes feltételek szerint rendezzük. Ha a
fogadást hibás esélyekkel vagy helyezési feltételekkel fogadták el [a Szolgáltató] fenntartja a jogot a
fogadások saját belátása szerinti érvénytelenítésére, és a tét visszafizetésére.

g.

–előrejelzés fogadások

1. Előrejelzés és tripla fogadások – Általános szabályok
a. Az előrejelzéses fogadások 3 vagy több indulóval rendelkező versenyekhez érhetők el.
b. A tripla fogadások olyan versenyekben érhetők el, ahol hivatalos tripla fogadási nyereményt
jelentenek be.
c. Ha nem jelentenek be ilyen nyereményt a fogadás egyszerű előrejelzéses fogadásnak
minősül az első és második helyezésre vonatkozóan, a harmadik figyelembe vétele nélkül.
d. Az előrejelzéses fogadásokat a számítógépen közölt SP egyszerű előrejelzési nyeremények
szerint rendezzük. Ha bármilyen okból nem határoznak meg Előrejelzéses SP nyereményt, a
fogadások érvénytelennek számítanak.
e. Az előrejelzéses fogadásokat csak megnevezett lóra lehet megtenni. Nem fogadható
névtelen favoritra és amennyiben ilyen fogadást tévedésből elfogadnak, azokat
érvénytelenítjük.
f. A nem induló lóval rendelkező előrejelzéses és tripla fogadások tétjeit visszafizetjük.
2. Egyszerű előrejelzés
Az egyszerű előrejelzés fogadásban a pontos első és második helyezett lóra fogadhat.
3. Fordított előrejelzés

A fordított előrejelzés fogadásban a pontos első és második helyezett lovakra fogadhat,
függetlenül a végső helyezéstől. A fogadás ára az egyszerű előrejelzés duplája, mivel az ilyen
fogadás 2 egyszerű előrejelzéses fogadásnak számít.
4. Kombinált előrejelzés
A kombinált előrejelzésben 3 vagy több kombinációra fogadhat egy bizonyos versenyben. A
tét megnyeréséhez a kiválasztott lovak közül 2-nek az első és második helyen kell végeznie, a
sorrendtől függetlenül.
5. Tripla fogadás
A tripla fogadásban a pontos első, második és harmadik helyezett lóra fogadhat.
6. Kombinált tripla
A kombinált tripla fogadásban az első, második és harmadik helyezett lovakra fogadhat,
függetlenül a végső helyezéstől.
h. ‘Csak helyezés’ fogadás
[A Szolgáltató] fenntartja a jogot a ‘Csak helyezés’ fogadások saját belátása szerinti elérhetővé tételére
egyes versenyeken. Ezeket a fogadásokat a “kétesélyes” fogadások helyezéses részével megegyező
módon rendezzük.
1) Ha egy ló ‘nem indulónak’ minősül, a lóra tett téteket visszafizetjük. Az alábbi 4. szabály szerinti
levonások vonatkoznak. Ezeket a levonásokat a visszalépés idején érvényes ‘csak helyezés’ ára alapján
számoljuk ki és csak a ‘csak helyezés’ fogadásokra vonatkoznak.
2) A fizetett helyek számát a verseny napján kiadott nyilatkozatok alapján határozzuk meg. Ha a helyek
száma az indulók számának csökkenése miatt csökken, a ‘csak helyezés’ fogadásokban fizetett helyek
száma nem változik. Ha azonban az indulók száma megegyezik vagy kevesebb mint az ajánlatban
szereplő helyek száma, a fogadásokat érvénytelenítjük és a téteket visszafizetjük.

3) A résztvevő lovak esélyeinek levonásai a következők szerint alakulnak:

Esélyek
tizedesszámban
1,12 vagy
alacsonyabb
1,13 - 1,19
1,20 - 1,27
1,28 - 1,33
1,34 - 1,44
1,45 - 1,57
1,58 - 1,66
1,67 - 1,83
1,84 - 1,99
2,00 - 2,24
2,25 - 2,59
2,60 - 2,79
2,80 - 3,39
3,40 - 4,19
4,20 - 5,19
5,20 és
magasabb

Esélyek
törtszámban

Nettő levonás Nettő levonás
a 2-ik helyen a 3-ik helyen

1/9 vagy kisebb
1/8 - 2/11
1/5 - 1/4
7/25 - 8/25
1/3 - 11/25
4/9 - 14/25
4/7 - 13/20
4/6 - 4/5
5/6 - 49/50
Események 31/25
5/4 - 39/25
8/5 - 7/4
9/5 - 23/10
12/5 - 3/1
16/5 - 4/1
21/5 és
magasabb

45%

30%

20%

20%

15%

10%

40%
40%
35%
35%
30%
30%
25%
25%

Nincs
levonás

Nettó levonás
a 4-ik helyen
(vagy további
helyeken)

20%
15%
15%
10%
10%

30%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
10%
0%

Nincs levonás

20%
20%
20%
15%
15%
15%
15%
10%

Nincs
levonás

10%
10%
0%
0%
0%

4) A fenti táblázat az esélyek tizedes és tört számban meghatározott értékét is tartalmazza. Amennyiben a
tizedes számban megadott opciók nem egyeznek a törtszám megfelelővel, [a Szolgáltató] fenntartja a
jogot a Tattersalls 4. szabály tizedes számok alapján történő alkalmazására.

i.

Speciális fogadások
1. Zsoké speciális
A zsoké speciális fogadásoknál egy bizonyos zsokére fogadhat, aki vagy megnyeri a versenyt
vagy egy bizonyos helyezést ér egy megadott számú vagy egy bizonyos versenyben.
a. Ha egy zsoké akinek 3 vagy kevesebb előjegyzett versenye van legalább 1 versenyen nem
indul, a Zsoké összevont fogadások érvénytelenek. Ezt a feltételt alkalmazzuk hacsak az
ajánlatok nem rendezhetők a nem induló verseny eredményének beszámítása nélkül. Ebben az
esetben a fogadást az eldöntött eredmény szerint rendezzük.

b. A legalább 4 versenyre előjegyzett zsoké összevont fogadások érvényesek maradnak, kivéve
ha a zsoké 2 vagy több versenyben nem indul. Ilyen esetekben a fogadások érvénytelennek
minősülnek. Ezt a feltételt alkalmazzuk hacsak az ajánlatok nem rendezhetők a nem induló
verseny eredményének beszámítása nélkül. Ebben az esetben a fogadást az eldöntött eredmény
szerint rendezzük.
c. A “helyezés” fogadásokat az egyes versenyekre alkalmazott Helyezés feltételek szerint
rendezzük.
d. A Zsoké speciális fogadásoknál, kivéve a 'zsoké összevont' fogadásokat, a zsokénak nyernie
kell (vagy helyezést elérnie) az összes listázott versenyben.
e. Ha a zsoké speciális fogadásban a zsoké egyes versenyeken nem indul, a fogadások
érvénytelennek minősülnek.
f. Jockey Specials will be based on a jockey’s booked rides only. Should a jockey gets
additional rides at a meeting, these will NOT be considered for the purposes of the bet
2. Zsoké speciális keresztfogadás
A zsoké speciális keresztfogadásoknál bizonyos zsokékra fogadhat, akik vagy megnyerik a
versenyt vagy egy bizonyos helyezést érnek el egy megadott számú vagy egy bizonyos
versenyben.
a. Ha 1 vagy több versenyt nem fejeznek be, a fogadások érvénytelenek. Ez a feltétel
érvényben marad, kivéve ha az ajánlatok a verseny megszakítása előtt rendeződtek és azok
eredményét a jövőbeli események nem módosíthatják. Ebben az esetben a fogadást az
eldöntött eredmény szerint rendezzük.
b. A speciális zsoké fogadások szabályai érvényesek.
3. Edző speciális
Az edző speciális fogadásoknál egy bizonyos edzőre fogadhat, aki által edzett ló vagy
megnyeri a versenyt vagy egy bizonyos helyezést ér egy megadott számú vagy egy bizonyos
versenyben.
a. A speciális zsoké fogadások szabályai érvényesek.
4. Fogadás a nyerési távolságra – Általános szabályok (az összes távolsági fogadásra
vonatkozik)
a. A nyerési távolságra vonatkozó fogadások eredményeinek a célba beérkezés utáni az első és
második befutó közötti hivatalosan közölt távolságot tekintjük, feltéve, hogy a helyes pályán
és a megfelelő súllyal futottak.
b. A ‘távolsági fogadások’ fogalmai:
o “Nose” (orr) = a hossz 0,05 része
o “Short Head” (rövid fej) = a hossz 0,1 része
o “Head” (fej) = a hossz 0,2 része
o “Neck” (nyak) = a hossz 0,3 része
o ‘Half a length’ (félhossz) = a hossz 0,5 része
o ‘Three quarters’ (három negyed) = a hossz 0,75 része
c. A maximális hossz mértéke minden versenyben 12 hossz a normál versenyek és 30 hossz a
nemzeti versenyek esetében.
5. Fogadás az ‘Esemény nyerési távolságra’
a. Az ‘esemény nyerési távolságok’ fogadásban egy esemény összes nyerési távolságának
összegére fogadunk.
b. ‘Walkover’ esetén, vagy ha nincs hivatalos eredmény bejelentve (például: egyik ló sem vesz
részt a versenyben), a következő hosszakat adja hozzá az összeghez: 5 hossz a normál
versenyek és 12 hossz a nemzeti versenyek esetében.

c. Ha egy esemény 1 vagy több olyan versenyt tartalmaz, amelyeket nem indítanak el vagy
érvénytelenítenek, az eseményre vonatkozó összes fogadás érvényét veszti. Ez a feltétel
érvényben marad, kivéve ha az ajánlatok a verseny megszakítása előtt rendeződtek és azok
eredményét a jövőbeli események nem módosíthatják. Ebben az esetben a fogadást az
eldöntött eredmény szerint rendezzük.
d. [A Szolgáltató] saját megítélése alapján fenntartja a jogot egy adott napon/időszakban zajló
bizonyos számú eseményre vonatkozó fogadás ajánlására. Ha egy esemény 1 vagy több olyan
versenyt tartalmaz, amelyeket nem indítanak el vagy érvénytelenítenek, az eseményre
vonatkozó összes fogadás érvényét veszti. Ez a feltétel érvényben marad, kivéve ha az
ajánlatok a verseny megszakítása előtt rendeződtek és azok eredményét a jövőbeli események
nem módosíthatják. Ebben az esetben a fogadást az eldöntött eredmény szerint rendezzük.
6. Fogadás a ‘Verseny nyerési távolságára’
a. A ‘verseny nyerési távolság’ fogadásban egy verseny nyerési távolságának összegére
fogadunk.
b. ‘Walkover’ esetén, vagy ha nincs hivatalos eredmény bejelentve (például: a lovak nem
vesznek részt a versenyen) az összes fogadás érvénytelenné válik.
7. Fogadás a ‘Ló nyerési távolságára’
a. A ‘ló nyerési távolsága’ fogadásban egy adott versenyben részt vevő ló nyerési távolságára
fogadunk.
b. ‘Walkover’ esetén, vagy ha az adott ló nem vesz részt a versenyben, a fogadások érvényüket
vesztik.
c. Ha a kiválasztott ló nem nyeri meg a versenyt az összes fogadás elvesztettnek minősül.
8. Lóverseny és más sportok kombinált fogadás
a. A [Szolgáltató] kizárólagos döntése alapján lóverseny és más sportok kombinációira
vonatkozó fogadásokat is ajánlhat.
b. Egyéb rendelkezés hiányában a kombinációk egy ló adott versenyben és egy csapat/sportoló
bizonyos mérkőzésben való győzelmére vonatkoznak.
c. Ha bármely kiválasztott ló nem vesz részt a versenyben, a fogadásokat érvénytelennek
minősítjük és a téteket visszafizetjük.
d. A meg nem tartott/elhalasztott sport események (nem lóverseny) rendezésére az <X rész, Y
bekezdésében> és az <X rész, Y bekezdésében> meghatározott feltételek vonatkoznak.
9. Speciális TV fogadások
a. Az összes speciális TV fogadás csak a nemzeti Egyesült Királysági TV csatorna által élőben
mutatott versenyekre vonatkozik.
b. A fogadásokra az általános lóverseny szabályok vonatkoznak, kivéve ha azt a fogadási
ajánlatnál ettől eltérően jelöltük.
10. Ante Post speciális
a. A [Szolgáltató] saját belátása szerint a "napi speciális'"-hoz hasonló, de nem arra vonatkozó
további fogadásokat is ajánlhat a hosszú távú Ante Post versenyek alapján.
b. A fogadásokra az általános Ante Post szabályok vonatkoznak, kivéve ha azt a fogadási
ajánlatnál ettől eltérően jelöltük.
11. ‘Mérkőzés’ fogadások
a. A fogadások arra vonatkoznak, hogy a listán szereplő lovak közül melyek érik el a legjobb
helyezést a verseny vagy egy bizonyos szakasz végén.
b. A fogadásokat a hivatalos eredmények alapján rendezzük.
c. Ha a listán szereplő egyik ló sem fejezi be a versenyt, az összes fogadás érvényét veszti.

d. Ha a listán szereplő lovak közül legalább egy (1) nem indul a versenyen, a fogadások
érvénytelenné válnak.
12. ‘Napi favorit’ fogadások
a. A napi favorit fogadások egy meghatározott számú favorit győzelmére vagy helyezésére
vonatkoznak egy adott eseményen.
b. A favoritok helyezésére vonatkozó fogadásokat az esemény adott versenyének helyezési
szabályai szerint rendezzük.
c. Amennyiben az SP szerint több mint 1 ló egyformán alacsony eséllyel rendelkezik, az
alacsonyabb versenykártya számmal rendelkező ló lesz a “favorit”. Ha a favoritnak nevezett ló
visszalép és nincs új favoritra vonatkozó ajánlat, a második legalacsonyabb versenyszámmal
rendelkező ló lesz a “favorit”.
d. Ha 4 vagy kevesebb induló van, a favortinak a helyezési fogadásoknál meg kell nyernie a
versenyt.
e. Ha 1 vagy több versenyt nem fejeznek be a fogadások érvénytelenné válnak. Ez a feltétel
érvényben marad, kivéve ha az ajánlatok a verseny megszakítása előtt rendeződtek és azok
eredményét a jövőbeli események nem módosíthatják. Ebben az esetben a fogadást az
eldöntött eredmény szerint rendezzük.
13. ‘Napi összevont’ fogadások
a. A napi összevont fogadások a meghatározott lovak/kedvencek győzelmére vagy helyezésére
vonatkoznak az adott versenyben.
b. A helyezésre vonatkozó összevont fogadásokat az esemény adott versenyének helyezési
szabályai szerint rendezzük.
c. Ha bármely kiválasztott ló nem vesz részt a versenyben, a fogadásokat érvénytelennek
minősítjük és a téteket visszafizetjük.

j.

Tartalékok

1) Olyan versenyekben, ahol tartalékok helyettesítik a nem induló lovakat, [a Szolgáltató] fenntartja a
jogot a tartalék lovakra vonatkozó korai árak saját megítélése szerinti bejelentésére.
2) A versenyben részt vevő tartékok esélyeit beleszámoljuk a versenyen nem induló lovakra a Tattersalls
4. szabálya alapján vonatkozó levonásokba.
3) A korai árral rendelkező, a versenyen nem induló tartalékok esetében nem alkalmazzuk a Tattersalls 4.
szabály szerinti levonásokat. Ez a feltétel nem vonatkozik az olyan esetekre, ahol a versenypálya
közlése után (45 perccel a verseny kezdési időpontja előtt) egy tartalék veszi át a nem induló ló helyét,
és ezért a tartalék számít a hivatalos résztvevőnek. A fent említett határidő után a tartalék visszalépése
esetén a Tattersalls 4. szabály levonásait alkalmazzuk.

k. Maximális nyeremények
1) Habár előfordulhatnak esetek, ahol az elfogadott tétek lehetséges nyereménye meghaladja a maximális
megengedett nyereményt, a tényleges nettó kifizetésre továbbra is az alábbi limitek vonatkoznak.

2) A következő limitek vonatkoznak minden olyan kombinációra, amelyre teljes hivatalos
információközlés vonatkozik (például: PA):
a. Az Írországban és Nagy-Britanniában tartott versenyekre 100 000 € limit vonatkozik;
b. A nem Írországban vagy Nagy-Britanniában tartott 1. Csoportba tartozó versenyekre 100 000 €
limit vonatkozik;
c. Minden más országban tartott versenyre 25 000 € limit vonatkozik;
d. Az "i" bekezdésben jegyzett (speciális fogadások) minden fogadásra 25 000 € limit
vonatkozik.
3) Az itt szereplő összegek az egy napon nyerhető maximális nettó összegek. A félreértések elkerülése
végett, a nap a 00:00CET és 23:59CET időpontok között zajló versenyeket foglalja magába.
4) Amennyiben egy fogadás különböző kategóriákba/országokba tartozó fogadásokat tartalmaz vagy az
ebben a részben nem szereplő sportokkal van kombinálva, az adott kombinációra vonatkozó limitnek
minden esetben a fogadásokra vonatkozó legalacsonyabb limit tekintendő. A [Szolgáltató] által egyes
sportokra meghatározott limitek listája <itt olvasható>.
l. Nemzetközi versenyek
1) Ez a rész a Nagy-Britannia és Írország területén kívül rendezett versenyekre vonatkozik. Olyan
esetekbem ahol a szabályok nem egyértelműek, a fogadásokat a Lóverseny részben található további
szabályok szerint rendezzük.
2) Az összes versenyt a helyi lóverseny szervezet által, a verseny napján kiadott hivatalos eredmény
alapján rendezzük, beleértve az esetleges későbbi ellenvetések miatti módosításokat. A rendezésben
figyelembe vesszük a vonatkozó helyi hivatal/szervező bizottság által alkalmazott további szabályokat.
3) Ha van elérhető iparági kezdő ár (SP), a fogadásokat ezen árak alapján rendezzük, kivéve a korai
árakon (EP) megtett fogadásokat. Ezeket a fogadásokat az EP árakon rendezzük. Ahol nincs elérhető
iparági SP, a fogadásokat a Pari-Mutuel/Tote esélyek alapján rendezzük.

m. USA Fix odszal fogadható versenyek
1) Ez a rész az USA-ban és Kanadában megrendezett versenyekre vonatkozik. Olyan esetekben, ahol ezek
a szabályok nem világosak és/vagy nem döntőek, a fogadások eredményének meghatározása a
Lóversenyekre vonatkozó részben ismertetett egyéb szabályok alapján történik.
2) A versenyek eredményeinek megállapításánál a helyi lóverseny szövetség által, a verseny napján
hivatalosan közzétett eredményt használjuk fel , amely tartalmaz olyan módosításokat is, amelyek a
versenybírók esetleges kérdéseit és tiltakozásait követően léptek érvénybe. A hivatalos eredményt
érintő esetleges módosítások, ide értve a későbbi időpontban történt módosításokat is, nem számítanak.
3) Az SP-nél megtett fogadások eredményének megállapítása a hivatalos kezdő ár mellett (SP) történik. A
korai áron (EP) megtett fogadások eredményének megállapítása az adott EP ár mellett történik. Ahol
nem áll rendelkezésre hivatalos SP, az SP fogadások eredményének megállapítása a legutóbbi ismert
verseny előtti EP ár mellett történik. Amennyiben nem áll rendelkezésre EP, az SP fogadások
eredményének megállapítása az US Pari-Mutuel/Tote odsz szerint történik.
4) Ha nem áll érkezik hivatalos SP, vagy EP-t nem nincs megállapítva és/vagy az US Pari-Mutuel/Tote
nem jelent be jutalékot, a fogadás eredménye „érvénytelen” lesz.
5) Az összes US versenyre tett fogadás eredményének megállapítása kizárólag a ló neve és alapján
történik; a duplázott indulók (coupled runner) nem számítanak a fogadás eredményének
megállapításakor. Így, ha több ló is ugyanazzal a számmal indul, az ilyen lóra megtett fogadás kizárólag

6)

7)
8)

9)

a név alapján történő választás szempontjából számít, és az ugyanolyan számmal induló lovakat
figyelmen kívül hagyjuk.
Az Each Way fogadások eredményének megállapítása ugyanazon each way feltételek alapján történik,
amelyek az Egyesült Királyságban & Írországban használatosak, a megfelelő SP-re vagy EP-re
alkalmazva.
A 4. szabály érvényes ahol szükséges, és a levonások alkalmazása az Egyesült Királyságban és
Írországban érvényes versenyfeltételekkel megegyező feltételek mellett történik.
A fogadások akkor is érvényesek, ha a verseny nem a füves pályán zajlik, és/vagy ahol a tervezetteknek
megfelelően a versenyek a füves pályán zajlanának, de átteszik őket a salakpályára vagy a minden
időjárási viszonyok között használható felületre.
Az Előrejelző és a Tricast fogadások eredményének megállapítása a hivatalos jutalékon történik. Ha
hivatalos osztalékot nem jelentenek be, az Előrejelző és a Tricast fogadások eredményének
megállapítása a helyi US Pari-Mutuel/Tote jutalékon történik.

2. Agárverseny
1) Általános agárverseny szabályok
1) Az ebben a részben leírt összes feltétel az agárversenyekre vonatkozik és prioritást élvez más
szabályokkal vagy feltételekkel szemben.
2) [A Szolgáltató] a BAGS http://www.bagsracing.com/ kiadott eseményekre vonatkozóan közli az
esélyeket. [A Szolgáltató] fenntartja a jogot az ajánlatok módosítására események hozzáadásával vagy
eltávolításával, függetlenül attól, hogy a hozzáadott/eltávolított versenyek a BAGS listáján
szerepelnek-e.
3) A fogadásokat a bíró által közölt hivatalos eredmény alapján rendezzük. Az eredmények bejelentése
utáni változásokat nem vesszük figyelembe.
4) Az összes fogadás, kivéve az “Ante Post fogadást”, érvénytelennek minősül, ha a versenyt nem tartják
meg vagy érvénytelenítik.
5) A fogadási ajánlatokkal közölt kezdési időpontok a hivatalos verseny kezdési időpontjára vonatkoznak
helyi idő szerint. A fogadások a verseny kezdési időpontjának változásától függetlenül érvényesek,
kivéve, ha azt az agárversenyekre vonatkozó szabályokban attól eltérően határoztuk meg.
6) Ha a versenyt "Semmisnek' nyilvánítják és újraindítás történik, az újraindításban szereplő agarakra tett
fogadások továbbra is érvényben maradnak. A “Semmis” állásra ajánlott nyeremények az újraindított
versenyre is érvényesek, kivéve, ha van olyan ló, amelyik nem indul, amely esetben a fogadásokat a
Tattersalls 4. szabálya szerint rendezzük.

2) Fogadás nyerésre és kétesélyes fogadás
1) A “nyerési” fogadás egy bizonyos kiválasztásra megtett egyedi tét, amely akkor számít nyertesnek, ha
a kiválasztott agár megnyeri a versenyt.

2) A “kétesélyes” fogadás (Each Way, azaz EW) olyan fogadás, amely a győzelemre vagy egy bizonyos
helyezés elérésére fogad. A fogadás két egyforma részre oszlik (a “nyerés” és a “helyezés” részre).
Tehát egy €1 EW fogadás ára €2.
3) A “kétesélyes” fogadásokra az Induló ár (Starting Price, azaz S.P.) vonatkozik. A helyezési
nyereményt (1/4, 1/5 és a további megfogadott helyezések száma) az 'indulásra készen' induló agarak
száma határozza meg és nem a fogadás megtételekor közölt induló agarak száma.
4) A “kétesélyes” fogadásra a következő feltételek vonatkoznak:
2-4 induló versenyző = csak győzelem
5-6 induló = 1/4 esélyek 1, 2
5) A versenyt be nem fejező agarakra tett fogadások vesztesnek számítanak.
6) Amennyiben a versenyt befejező agarak száma kevesebb, mint a helyezési lehetőségek száma, csak
hivatalos helyezésre tett fogadások számítanak nyertesnek.
7) Az összes kétesélyes dupla, tripla stb. fogadást a nyerő és helyezést elérő agarak szerint rendezzük.
8) A kétesélyes fogadásokat névtelen favoritra is meg lehet tenni.
9) A “fogadás enélkül” (Betting Without) arra vonatkozó fogadást jelent, hogy egy adott agár képes lesze elérni egy bizonyos helyezést (nyerés vagy helyezés), amennyiben a kiválasztott agár nem számít
bele a hivatalos eredményekbe.
10) A ‘kétesélyes’ fogadásokat a “fogadás enélkül” fogadások esetében a versenyen a kiválasztott agarak
kizárása után ténylegesen elinduló agarak száma alapján számoljuk ki.
11) A “fogadás enélkül” fogadásoknál a nem induló agarakra a Tattersals 4. szabálya vonatkozik.
12) Ha egy agár az élő verseny pályán való felállítása után nem indul, az adott versenyzőre tett fogadásokat
érvénytelennek minősítjük. A fennmaradó résztvevőkre tett fogadásokra a 4. szabály levonásai
vonatkoznak.

3) Árak - táblás és induló
1) Két (2) árazási lehetőség választható: a fogadás idején érvényes ár, azaz induló ár (SP). Az SP az adott
kombinációra a verseny elején érvényes esélyeket jelenti. Ha a fogadás a verseny közben is lehetséges,
az SP-t az utolsó rendelkezésre álló esélyek alapján számolják ki. Az SP ár nem elérhető az Ante Post
fogadásoknál (AP).
2) Az SP alternatívája a tábla ár (BP) vagy általános árak (IP), amelyeket általában a verseny előtt 5
perccel közölnek. Az SP áron kívül tett minden más fogadást a fogadás megtételekor érvényes árakon
számoljuk, a jelen részben meghatározott feltételek szerint.

3) A fogadásokat két (2) vagy több induló agárra vonatkozóan fogadjuk el az aktuális "Táblaárakon",
amelyeket a hivatalos tájékoztatási iroda (PA) közöl,
4) Hibás árak közlése esetén a hibás esélyekkel megtett fogadások érvénytelennek minősülnek és a
téteket visszafizetjük.
5) Az időpontokra, árak elérhetőségére, stb. vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek. A
[Szolgáltató] fenntartja a jogot az időtartamok, árak és bármely verseny vagy fogadási opció
elérhetőségének saját belátása szerinti felfüggesztésére.

4) Névtelen kedvenc fogadás
1) A fogadások csak névtelen kedvencre fogadhatók el. A névtelen kedvenc (fav) az alábbiak szerint
meghatározott fogadásokra vonatkozik:
a.
b.

Az SP áraknál a legalacsonyabb esélyekkel szereplő agár a “névtelen kedvenc”.
Amennyiben az SP szerint két agár egyformán alacsony eséllyel rendelkezik, az
alacsonyabb versenykártya számmal rendelkező agár lesz a “névtelen favorit”.

2) Ha egy pályán ugyanazon a napon több mint 1 eseményt tartanak, a fogadás a fogadás elfogadása után
következő eseményre vonatkozik.

5) Tattersalls 4. szabály
1) A Tattersalls 4. szabály olyan esetekre vonatkozik, amikor egy agár nem indulás miatt visszalép vagy a
verseny indítója hivatalosan a versenyben nem indulónak minősíti.
2) A Tattersalls 4. szabály egy meghatározott értéket von le a nyerő fogadásoktól az adott agár
visszalépése miatti veszteség kompenzálására. A levonás mértékét azok az esélyek (korai vagy táblaár)
határozzák meg, amellyel az agár a visszalépés idején rendelkezett.

3) A résztvevő agarak esélyeinek levonásai a következők szerint alakulnak:

Esélyek
tizedesszámban
1,12 vagy
alacsonyabb
1,13 - 1,19
1,20 - 1,27
1,28 - 1,33
1,34 - 1,44
1,45 - 1,57
1,58 - 1,66
1,67 - 1,83
1,84 - 1,99
2,00 - 2,24

2,25 - 2,59
2,60 - 2,79
2,80 - 3,39
3,40 - 4,19
4,20 - 5,40
5,50 - 6,99
7,00 - 10,99
11,00 és
magasabb

Esélyek
törtszámban

Nettó levonás

1/9 vagy kisebb
1/8 - 2/11
1/5 - 1/4
7/25 - 8/25
1/3 - 11/25
4/9 - 14/25
4/7 - 13/20
4/6 - 4/5
5/6 - 49 - 50
Események 31/25
5/4 - 39/25
8/5 - 7/4
9/5 - 23/10
12/5 - 3/1
16/5 - 22/5
9/2 - 23/4
6/1 - 9/1
10/1 és
magasabb

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%

Nincs
levonás

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

4) A fenti táblázat az esélyek tizedes és tört számban meghatározott értékét is tartalmazza. Amennyiben a
tizedes számban megadott opciók nem egyeznek a törtszám megfelelővel, [a Szolgáltató] fenntartja a
jogot a Tattersalls 4. szabály tizedes számok alapján történő alkalmazására.
5) A több visszalépővel rendelkező versenyekben maximum 90c vonható le €1 értékenként.

6) Ante Post fogadások
1) Egy fogadás akkor számíthat Ante Post fogadásnak (AP), ha azt a verseny előtti nyilatkozat idejét
megelőzően teszik meg.
2) A versenyben nem induló agarakra vonatkozó AP téteket nem fizetjük vissza és a Tattersalls 4.
szabályt nem alkalmazzuk, kivéve ha azt ettől eltérően jeleztük.
3) A következő közül bármely esetben az összes AP fogadás érvénytelennek minősül:

a.
b.
c.

A versenyt nem tartják meg;
A versenyt hivatalosan érvénytelennek minősítik;
A verseny feltételei a fogadások megtétele után megváltoznak (a Tattersalls szabályokban
meghatározottak szerint);

4) A fenti lehetőségeken kívül az AP fogadások akkor számítanak érvényesnek, ha a versenyt, amelyre a
fogadás vonatkozik az eredeti kitűzött időponttól számított 14 napon belül megtartják, kivéve, ha azt
ettől eltérően jeleztük.
5) Az AP fogadásokat a fogadások megtételének időpontjában érvényes feltételek szerint rendezzük. Ha a
fogadást hibás esélyekkel vagy helyezési feltételekkel fogadták el [a Szolgáltató] fenntartja a jogot a
fogadások saját belátása szerinti érvénytelenítésére, és a tét visszafizetésére.

7) –előrejelzés fogadások
1. Előrejelzés és tripla fogadások – Általános szabályok
a. Az előrejelzéses fogadások 3 vagy több indulóval rendelkező versenyekhez érhetők el. A
kevesebb induló versenyzőt tartalmazó versenyekre vonatkozó fogadások érvénytelenek.
b. A tripla fogadások olyan versenyekben érhetők el, ahol hivatalos tripla fogadási nyereményt
jelentenek be.
c. Ha nem jelentenek be ilyen nyereményt a fogadás egyszerű előrejelzéses fogadásnak
minősül az első és második helyezésre vonatkozóan, a harmadik figyelembe vétele nélkül.
d. Az előrejelzéses fogadásokat a számítógépen közölt SP egyszerű előrejelzési nyeremények
szerint rendezzük. Ha bármilyen okból nem határoznak meg Előrejelzéses SP nyereményt, a
fogadások érvénytelennek számítanak.
e. Az előrejelzéses fogadásokat csak megnevezett agárra lehet megtenni. Nem fogadható
névtelen favoritra és amennyiben ilyen fogadást tévedésből elfogadnak, azokat
érvénytelenítjük.
f. A nem induló agárral rendelkező előrejelzéses és tripla fogadások tétjeit visszafizetjük.
2. Egyszerű előrejelzés
Az egyszerű előrejelzés fogadásban a pontos első és második helyezett agárra fogadhat.
3. Fordított előrejelzés
A fordított előrejelzés fogadásban a pontos első és második helyezett agarakra fogadhat,
függetlenül a végső helyezéstől. A fogadás ára az egyszerű előrejelzés duplája, mivel az ilyen
fogadás 2 egyszerű előrejelzéses fogadásnak számít.
4. Kombinált előrejelzés
A kombinált előrejelzésben 3 vagy több kombinációra fogadhat egy bizonyos versenyben. A
tét megnyeréséhez a kiválasztott agarak közül 2-nek az első és második helyen kell végeznie, a
sorrendtől függetlenül.
5. Tripla fogadás
A tripla fogadásban a pontos első, második és harmadik helyezett agárra fogadhat.
6. Kombinált tripla
A kombinált tripla fogadásban az első, második és harmadik helyezett agarakra fogadhat,
függetlenül a végső helyezéstől.

8) Fogadás a nyerési távolságra
1. Általános szabályok (az összes távolsági fogadásra vonatkozik)
a. A nyerési távolságra vonatkozó fogadások eredményeinek a célba beérkezés utáni az első és
második befutó közötti hivatalosan közölt távolságot tekintjük.
b. A ‘távolsági fogadások’ fogalmai:
o “Nose” (orr) = a hossz 0,05 része
o “Short Head” (rövid fej) = a hossz 0,1 része
o “Head” (fej) = a hossz 0,2 része
o “Neck” (nyak) = a hossz 0,3 része
o ‘Half a length’ (félhossz) = a hossz 0,5 része
o ‘Three quarters’ (három negyed) = a hossz 0,75 része
c. Minden versenyben a maximális 'hossz' 12 hossz.
2. Fogadás ‘események nyerési távolságára’
a. Az ‘esemény nyerési távolságok’ fogadásban egy esemény nyerési távolságainak összegére
fogadunk.
b. Ha egy esemény 1 vagy több olyan versenyt tartalmaz, amelyeket nem indítanak el vagy
érvénytelenítetek, az eseményre vonatkozó összes fogadás érvényét veszti. Ez a feltétel
érvényben marad, kivéve ha az ajánlatok a verseny megszakítása előtt rendeződtek és azok
eredményét a jövőbeli események nem módosíthatják. Ebben az esetben a fogadást az
eldöntött eredmény szerint rendezzük.
d. [A Szolgáltató] saját megítélése alapján fenntartja a jogot egy adott napon/időszakban zajló
bizonyos számú eseményre vonatkozó fogadás ajánlására. Ha egy esemény 1 vagy több olyan
versenyt tartalmaz, amelyeket nem indítanak el vagy érvénytelenítenek, az eseményre
vonatkozó összes fogadás érvényét veszti. Ez a feltétel érvényben marad, kivéve ha az
ajánlatok a verseny megszakítása előtt rendeződtek és azok eredményét a jövőbeli események
nem módosíthatják. Ebben az esetben a fogadást az eldöntött eredmény szerint rendezzük.
3. Fogadás a ‘verseny nyerési távolságára’
a. A ‘verseny nyerési távolság’ fogadásban egy verseny nyerési távolságának összegére
fogadunk.
b. Ha nincs hivatalos eredmény bejelentve, az összes fogadás érvényét veszti.
4. Fogadás az ‘agár nyerési távolságára’
a. Az ‘agár nyerési távolsága’ fogadásban egy adott versenyben részt vevő agár nyerési
távolságára fogadunk.
b. Ha nincs hivatalos eredmény bejelentve, az összes fogadás érvényét veszti.
c. Ha a kiválasztott agár nem nyeri meg a versenyt az összes fogadás elvesztettnek minősül.

9) Maximális nyeremények
1) Habár előfordulhatnak esetek, ahol az elfogadott tétek lehetséges nyereménye meghaladja a maximális
megengedett nyereményt, a tényleges nettó kifizetésre továbbra is az alábbi limitek vonatkoznak.
2) Minden olyan kombinációra, amelyre teljes hivatalos információközlés vonatkozik 25 000 € limit
vonatkozik (például: PA).

3) Az itt szereplő összegek az egy napon nyerhető maximális nettó összegek. A félreértések elkerülése
végett, a nap a 00:00CET és 23:59CET időpontok között zajló versenyeket foglalja magába.
10) Agárverseny

1) 1) A"Trap Challenge" fogadásban arra fogadhat, hogy mely állásból kerül ki a
legtöbb nyertes agár egy bizonyos eseményen és/vagy egy bizonyos számú
versenyen.
2) 2) A "Trap Challenge" fogadások az üres állásoktól, 'tartalékoktól' és érvénytelen
versenyektől függetlenül érvényesek, ha a megadott versenyek legalább felét
megtartották és hivatalos eredményt jelentettek be.
3) 3) A "Trap Challenge" fogadások rendezésében ha két vagy több agár minősül
nyertesnek, az összes 1. helyezést elérő agár, és ennek megfelelően az állás
nyertesnek számít.
4) 4) Ha két vagy több állás végez a legjobb helyen, a rendezést a "Dead Heat
szabály" alapján végezzük, a <Section B, Para 5.14> részben leírtak szerint

E. eSports
1. A megállapodás feltételei
A. Bevezetés
1)

Az eSports fogadás értelmezése vonatkozik az egyéni és többszemélyes versenyszerű video
nyereményjátékokra mind online, mind offline rendszerekben. Az ebben a részben tárgyalt játékok
listája a jelen Felhasználási feltételek <2. részében> található.

2)

[az Operátor] fenntartja a jogot, hogy belefoglalja és eSports-ként kezelje a fent említett cikkben nem
felsorolt játékokhoz kapcsolódó eseményekre vonatkozó ajánlatokat, amelyek értelemszerűen
megfelelnek az említett leírásnak. Az ugyanannak a sorozatnak a részét képző játékok korábbi vagy
jövőbeni előfordulásait a jelen Felhasználási feltételekben megadott, az adott játékokhoz kapcsolódó
szabályok szerint kezeljük, az eltérő számozástól és/vagy elnevezéstől függetlenül. Amennyiben a
hozzá kapcsolódó játék, esemény és/vagy ajánlat nincs külön felsorolva a jelen Felhasználási
feltételekben, az ilyen ajánlatok elszámolására a Felhasználási feltételekben megadott általános elvek
alapján kerül sor.

3)

Amikor [az Operátor]-nál tesz fogadást, a Fiók tulajdonosa elfogadja, hogy elolvasta, megértette, és
betartja az ebben a részben lévő Felhasználási feltételeket, továbbá az egyéb Felhasználási feltételeket,
amelyek [az Operátor] weboldalára vonatkoznak.

4)

Amennyiben ez a rész nem jelöli kifejezetten, [az Operátor] Felhasználási feltételeiben lévő szabályok
érvényesek. Amennyiben nem egyértelmű, az alábbi a prioritás sorrendje:
i.
Egy ajánlathoz és/vagy kampányhoz kapcsolódóan kiadott szabályok és feltételek;
ii.
eSports Játék specifikus szabályok;
iii.
eSports Általános eredmény elszámolási szabályok;
iv.
[az Operátor] Felhasználási feltételei.

5)

Amennyiben a fentiek egyike sem ad megfelelő megoldást, [az Operátor] fenntartja a jogot, hogy saját
elbírálása szerint egyedi alapon, méltányosan számolja el az ajánlatokat, betartva az általánosan
elfogadott normákat, szokásokat és meghatározásokat.

B. Általános eredmény elszámolási szabályok
1)

Az eredmények elszámolásakor [az Operátor] mindent megtesz, hogy első kézből származó információt
szerezzen (az esemény során vagy pontosan az esemény befejezésekor) a szervezőtől a játék sugárzásán
keresztül és minden releváns számlálóról, amelyet megjeleníthet, a játék API-ről és a hivatalos
weboldalról. Amennyiben ez az információ ellentmondó, vitatott és/vagy kihagyják az első kézből
származó megtekintésből, valamint a hivatalos forrásokból és/vagy egyértelműen Hibás a fenti
forrásokból származó információ, a fogadás elszámolását egyéb nyilvános forrásokra alapozzuk.

2)

A fogadások elszámolása nem tartalmazza azokat a változtatásokat, amelyek a következőkből erednek,
és/vagy amelyeket a következők okoznak, nem kimerítően: kizárások, büntetések, kifogásolások,
bíróság előtt lévő eredmények és/vagy a hivatalos eredmény későbbi változtatásai az esemény lezárását
és az eredmény kihirdetését követően, akkor is, ha ez előzetes. Az 1 körnél/szakasznál tovább tartó
versenyekre vonatkozó fogadások (pl.: Bajnokság fogadások) csak az olyan fogadásokra kiható
módosításokat veszünk figyelembe, amelyeknek az elszámolásáról még nem született döntés. A
következő példát általános útmutatóként adjuk meg az ilyen fogadások kezeléséről hasonló helyzetek
esetén: Ha arra tesznek fogadást, hogy egy csapat eléri egy bajnokság elődöntőjét, az megnyertnek
tekinthető, ha a szervező szövetség ezt annak ítéli, akkor is, ha ugyanazt a csapatot bármely okból
kizárják a bajnokság egy későbbi szakaszában.

3)
4)

5)

6)
7)

Minden utalás egyesszámban szereplő szavakra/tárgyakra többesszámban is alkalmazandó. A
„résztvevő”, „versenyző” vagy hasonló fogalmak személyekre és egy entitást képviselő csapatokra is
értendő.
Bár minden szisztematikus óvintézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az irányító szövetség által
ütemezett leghűbb módon adjuk vissza az esemény menetét, bármilyen utalás a résztvevők mutatásának
a sorrendjére, a helyszínekre, stb. csupán tájékoztató célt szolgál. A hazai/idegenbeli résztvevők,
valamint a korábban bejelentett helyszínek cseréje nem tekinthető a megtett fogadás törléséhez
érvényes oknak.
Az esemény/meccs előtt és során [az Operátor] dönthet az aktuális és múltbéli pontszámok és az
ajánlathoz kapcsolódó egyéb statisztikák bemutatásáról. [az Operátor] az ilyen jellegű adatokat csupán
tájékoztató céllal adja meg és nem vállal semmiféle felelősséget az adatok pontosságáért. Az ilyen
jelleggel megjelenített adatokat nem hivatalosnak kell tekinteni és ezek nem tekinthetők érvényes
indoknak a megtett fogadások törléséhez.
Amennyiben bármely résztvevő/esemény/játék neve helytelenül van leírva és/vagy megváltozik, a
fogadások érvényesek maradnak, amíg értelemszerűen egyértelmű és elismert forrásokból
megerősíthető, hogy a fogadás tárgya ugyanaz, mint a szándékozott résztvevő/esemény/játék.
A weboldalon jelzett határidőt kizárólag tájékoztató jellegűként kell kezelni. [az Operátor] saját
hatáskörében fenntartja a jogot, hogy bármikor részben vagy teljesen felfüggessze a fogadást,
amennyiben ezt szükségesnek ítéli.

8)

A weboldalon megjelenített kezdési időpontoktól függetlenül, [az Operátor] Sportsbook Általános
felhasználási feltételeiben felsorolt szabályok, különös tekintettel az <A rész, 2-6 bekezdésére >
vonatkoznak a megtett és/vagy elfogadott fogadások érvényességére vagy érvénytelenségére.

9)

Jogfenntartással és a fenti cikkelyeken felül, [az Operátor] fenntartja a jogot, hogy kizárólag a saját
hatáskörében érvénytelenítse a fogadásokat, ha az alábbi helyzetek bármelyike állna fenn:
i.
[az Operátor] késéssel kapja meg bármely forrásától/beszállítójától az adatokat/képi
adatfolyamot, amelynek eredményeképpen [az Operátor] által megjelenített odds nem
tükrözi a fogadás aktuális státuszát;
ii.
a fogadásokat egyértelműen olyan fiókokról kötötték, amelyeknek hozzáférése van olyan
adatokhoz/képi adatfolyamokhoz, amelyek abban az időben nem hozzáférhetők [az
Operátor] számára;
iii.
A fogadásokat azután kötötték, hogy bármely résztvevő elég előnyt szerzett ahhoz, hogy
az ajánlat odds-át megváltoztassa, még csak elméletileg is, úgy, hogy azt az odds-t nem
módosították, hogy tükrözze a fogadás aktuális állását;

10)

Ha a meccs a weboldalon közölttől eltérő időben kezdődik, az nem érvényes indok a fogadás törlésére,
ha pontosan ugyanaz a meccs a következő meccs mindkét csapat számára ugyanazon a bajnokságon és
érvényes arra a körre/szakaszra, amelyre eredetileg szánták.

11)

Hacsak nem közöljük másképp, amikor a szervező szövetség szükségesnek ítéli extra
körök/hosszabbítás, selejtező(k) vagy meccs sorozatok hozzáadását a besorolás és/vagy a meccs
eredményének a meghatározásához, [az Operátor] tekintetbe veszi a hozzáadott
meccsek/körök/hosszabbítás eredményét az említett meccsre/besorolásra vonatkozó fogadások
elszámolásának a céljából.

12)

Minden meccsekre, vagy azok részére vonatkozó fogadás, amelyek esetén egyáltalán nem kerül sor a
meccsre vagy amely eredménye walkover döntés során születik, érvénytelennek minősül. Az
elszámolás céljából akkor történik cselekmény egy meccsen (vagy egy részén) belül, amikor elindul a
játék órája vagy amikor egy résztvevő a meccshez (vagy annak egy részéhez) kapcsolódó cselekményt
hajt végre, amelyre előbb kerül sor.

13)

Az azokhoz a meccsekhez / vagy azok részéhez kapcsolódó ajánlatok esetén, amelyeket bármely okból
félbehagynak és a hivatalos szervezet nem jelent be eredményt a tényleges meccs kezdetétől számított
36 órán belül, a téteket visszatérítjük azon fogadások esetében, amelyeknek az eredményét még nem

határozták meg. Minden olyan fogadás ajánlat, amelynek az eredménye a félbehagyás előtt eldöntött és
a jövőbeli események sem változtathatják meg, az eldöntött eredmény szerint kerül elszámolásra.
14)

Ha úgy döntenek, hogy a félbehagyott mérkőzést (vagy annak egy részét) az eredeti kezdő időponttól
számított 36 órán belül folytatják, érvényben maradnak az eredeti meccsre tett fogadások és a folytatott
játék eredménye szerint kerülnek elszámolásra.

15)

Ha úgy döntenek, hogy a félbehagyott mérkőzést (vagy annak egy részét) az eredeti kezdő időponttól
számított 36 órán belül újrakezdik, minden olyan fogadás, amit az eredeti meccsre kötöttek, és amit a
félbehagyás előtti játék eredménye alapján nem lehet elszámolni, érvénytelennek számít.

16)

Abban az esetben, ha bármely résztvevő ugyanazon a bajnokságon belül részt vesz egy meccsben más
ellenfél ellen a félbehagyás és az eredeti meccs folytatása között, a kezdeti meccsre feltett minden
függőben lévő fogadás érvénytelennek számít, a meccs folytatásának az eredményétől függetlenül.

17)

A Bajnokság eredményre és/vagy 2 vagy több napra tervezett meccsekre/eseményekre vonatkozó
ajánlatok érvényesek maradnak, ha a szóban forgó eseményt befejezettnek tekintik és a hivatalost
eredményt hivatalos szervezet jelenti be a megadott évben, a közölt és/vagy korábban bejelentett
résztvevő jelenlegi/jövőbeni részvételétől (vagy annak hiányától) függetlenül, hacsak másképp nem
határozzuk meg.

18)

Olyan meccsek esetében, amelyeket nem fejeznek be a természetes véget érés előtt, és amikor az
eredményt a szövetség döntése alapján adják ki legfeljebb 36 órával az esemény kezdete után úgy, hogy
a játék nem folytatódik a félbehagyást követően, [az Operátor] a kiadott döntést tekinti hivatalos
eredménynek azokhoz az ajánlatokhoz, amelyek a meccs eredményének és/vagy a bajnokság állásának
a részleteire vonatkozik (pl. Meccs odds és a Résztvevő eljut a következő körbe), ha a kiadott eredmény
nem változtat a szóban forgó fogadás ajánlat eredményén a félbehagyáskor. Ebben az esetben vissza
lesznek térítve a tétek. (Pl. az A csapat vezet 2 Map-pel, míg a B csapat nulla Map-et nyert és a cél 5
Map közül a legtöbbet megnyerni és a B csapat elismeri a vereséget: A szövetség az A csapatot jelenti
be a meccs nyerteseként = áll a fogadás. Míg, ha ugyanazt a meccset félbehagyják, ahol a cél 5 Map
közül a legtöbbet megnyerni, és a pontszám 1-1, és a Szövetség az egyik csapatot győztesnek
nyilvánítja, a fogadás érvénytelennek minősül). Minden más ajánlat érvénytelennek nyilvánul azokat
az ajánlatokat kivéve, amelyeknek az eredménye a félbehagyás előtt eldöntött és a jövőbeli események
sem változtathatják meg, és amelyek az eldöntött eredmény szerint kerülnek elszámolásra.

19)

A számlálókhoz (pl. Összes Kill) kötött fogadás ajánlatok és bármely más fogadás, amely
meghatározott terminológiához kötött, az alapján a meghatározás alapján lesz eldöntve, amellyel a
hivatalos irányító testület kiadja a szóban forgó statisztikákat. Hacsak nem támasztja alá nem
ellentmondó bizonyíték [az Operátor] nem ismeri el azokat a panaszokat, amelyek az ilyen fogalmak
egyéni értelmezéséből fakadnak.

20)

"Outright" vagy "Place" fogadás kötésekor nem térítjük vissza a téteket olyan résztvevők/eredmények
esetében, amelyek nem vesznek részt, eltiltásra kerülnek és/vagy visszalépnek az eseményből (az előtt
vagy során) bármilyen indokból, hacsak nem közöljük másképp. [az Operátor] fenntartja a jogot, hogy
saját belátása szerint alkalmazza Tattersalls 4, szabályát, [az Operátor]’s Sportsbook Általános
felhasználási feltételeinek a <B szakasz, 6. bekezdése> alapján bármely versenyben és ezt a fogadás
ajánlat kapcsán közli.

21)

Olyan ajánlatok esetén, amelyek egy egyedi résztvevő teljesítményére vonatkoznak egy megadott
eseményen/időkereten belül (pl. X csapat előremenetele egy Bajnokságban), a megadott résztvevőnek
aktív szerepet kell játszania legalább egyszer az alkalmazandó esemény/időkeret egy későbbi
stádiumában a fogadás megkötését és/vagy elfogadását követően.

22)

A fogadások nem visszatéríthetők akkor sem, ha a meccs/esemény nyertes eredménye olyan
résztvevő/eredmény, amely nem volt fogadás tárgya. Minden fogadás ajánlat esetében a fiók
tulajdonosa nem felsorolt résztvevőre/eredményre kérjen árat. [az Operátor] fenntartja a jogot, hogy
saját belátása szerint elutasítsa az ilyen jellegű kérelmeket.

23)

Az olyan ajánlatok, amelyek két vagy több résztvevő teljesítményét egymással állítják szembe egy
meghatározott időkereten belül/versenyben, csak a felsorolt résztvevők eredménye alapján kerül
elszámolásra, figyelmen kívül hagyva minden más résztvevőt ugyanabban a versenyben/esemény során.

24)

Abban az esetben, ha egy résztvevőt kizárnak/visszatartanak/eltiltanak egy esemény/verseny további
részében/fázisában való részvételtől bármilyen oknál fogva, az önkéntes visszatartást is beleértve, a
kizárást úgy tekintjük, hogy a hivatalos bejelentés idejében került rá sor. A korábbi eredmények nem
lesznek megváltoztatva a szóban forgó cselekmények miatt bekövetkezett módosítások ellenére sem.

25)

"Outright" vagy "Place" fogadás esetén, ha két vagy több résztvevő ugyanazt az eredményt éri el és a
szervező testület a besoroláskor nem alkalmazza a “Dead Heat szabályt”, [az Operátor] Sportsbook
Általános Felhasználási feltételeinek a <B szakasz, 5. bekezdésének a 14. cikkelye> alkalmazandó.

26)

[az Operátor] visszatéríti a téteket olyan fogadások esetén, amelyek két résztvevő
eredményeit/teljesítményét hasonlítják össze egy meghatározott időn belül (pl. Legjobb végeredmény
egy bajnokságban, meccs győztes, X Map nyertese] az alábbi esetek bármelyikén:
i.
Nem volt felkínálva a ’döntetlen’ eredmény és a szervező testület nem használt tie-breaker
eljárásokat/hosszabbítást/extra köröket, hogy megkülönböztesse a meccset/ajánlatot vagy
besorolja az ugyanazt az eredményt elérő résztvevőket;
ii.
A felsorolt résztvevők egyike sem játszik további szerepet a kapcsolódó esemény/esemény
részének a további szakaszában a fogadás megtétele és/vagy elfogadása után;
iii.
A felsorolt résztevők egyike sem vesz részt az alkalmazandó besorolásban;
iv.
A felsorolt résztvevők egyike sem érte el a meghatározott követelményt a fogadás
megkötése és/vagy elfogadása után és ilyen eredményre nem kínáltunk odds-ot.

27)

Azokra az ajánlatokra, amelyek három résztvevő eredményeit/teljesítményét hasonlítják össze, a fenti
cikkben foglaltak vonatkoznak, azt az esetet kivéve, ha két vagy több résztvevő osztozik az
alkalmazandó végálláson a “Dead Heat szabály” szerint, amelyet [az Operátor]’s Sportsbook Általános
Felhasználási feltételeinek a <B szakasz, 5. bekezdésének a 14. cikkelye> határoz meg.

28)

Az “Outright” és “Place” fogadások szabályai alkalmazandók olyan ajánlatok esetében, amelyek négy
vagy több résztvevő eredményeit/teljesítményét hasonlítják össze, a külön “Csoport fogadás”-ként
felsorolt ajánlatok kivételével. Ezekben az esetekben a téteket visszatérítjük, ha a felsorolt résztvevők
közül legalább egy nem játszik aktív szerepet bármely oknál fogva a fogadás megkötése és/vagy
elfogadása után.

29)

Hacsak nem állapították meg az ajánlat eredményét a változás bejelentése előtt, az egy adott esemény/
adott előfordulás összesítésére vonatkozó versenyre tett fogadás (pl. Az első résztvevő, aki X kört nyer
meg, Over/Under lejátszott Map-ek) vagy a résztvevők között lezajlott esemény
különbözetére/különbségére tett fogadás (Pl. Map Handicap, Pontos Map pontszám a meccsen)
érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a meccs formátuma teljesen megváltozik úgy, hogy az
megváltoztatná az ilyen előfordulások számlálását és azok odds-át, olyan eseteket is beleértve, nem
kizárólagosan, amikor az ütemezett Map-ek száma megváltozik a korábban bejelentett páratlan
ütemezett Map számról (Pl. 1/3/5 közül a legtöbb nyeremény) páros számú ütemezett Map-re (pl. 2/4/6
közül e legtöbb nyeremény) vagy fordítva. A fogadások állnak és ezek szerint kerülnek elszámolásra
olyan ajánlatok esetén, ahol a bejelentett változás nem releváns (pl. A meccs odds érvényes marad, ha
az ütemezett Map-ek száma az előzetesen bejelentett 3-ról 5-re változik) vagy ha az ajánlat eredménye
már eldőlt a változás bejelentése előtt. A következő példát általános útmutatóként adjuk meg az ilyen
fogadások kezeléséről hasonló helyzetek esetén: Az „1. Map megnyerésére” tett fogadás érvényes
marad, ha a meccset 3-ról 5 Map-re változtatják, de az Over/Under fogadások az Összes Map-re a
meccsben érvénytelennek minősülnek ugyanebben az esetben.

30)

Hacsak nem állapították meg az ajánlat eredményét a változás bejelentése előtt, az egy adott esemény/
adott előfordulás összesítésére vonatkozó versenyre tett fogadás (pl. Az első résztvevő, aki X kört nyer
meg, Over/Under lejátszott Map-ek) vagy a résztvevők között lezajlott esemény
különbözetére/különbségére tett fogadás (Pl. Map Handicap, Pontos Map pontszám a meccsen)

érvénytelennek minősül abban az esetben, ha a meccs formátuma teljesen megváltozik úgy, hogy az
megváltoztatná az ilyen előfordulások számlálását és azok odds-át, olyan eseteket is beleértve, nem
kizárólagosan, amikor az ütemezett Map-ek száma megváltozik a korábban bejelentett páratlan
ütemezett Map számról (Pl. 1/3/5 közül a legtöbb nyeremény) páros számú ütemezett Map-re (pl. 2/4/6
közül e legtöbb nyeremény) vagy fordítva. A fogadások állnak és ezek szerint kerülnek elszámolásra
olyan ajánlatok esetén, ahol a különbség nem releváns (pl. A meccs odds érvényes marad, ha az
ütemezett Map-ek száma az előzetesen bejelentett 3-ról 5-re változik) vagy ha az ajánlat eredménye már
eldőlt a változás bejelentése előtt. A következő példát általános útmutatóként adjuk meg az ilyen
fogadások kezeléséről hasonló helyzetek esetén: Az „1. Map megnyerésére” tett fogadás érvényes
marad, ha a meccset 5 Map helyett 3-ként sorolnak fel, de az Over/Under fogadások az Összes Map-re
a meccsben érvénytelennek minősülnek ugyanebben az esetben.
31)

Adott események során [az Operátor] úgy dönthet saját belátása szerint, hogy fogadás céljából
szelektált résztvevőket kínál fel, amely olyan fogadási lehetőségeket is magába foglal, mint az "Any
Other", "The Field" vagy hasonló. Ez a lehetőség tartalmazza az összes nem felsorolt résztvevőt, az
elérhetőként külön említettek kivételével. [az Operátor] fenntartja a jogot, hogy több résztvevőt soroljon
fel/határozzon meg egy későbbi szakaszban. Amennyiben az újonnan felsorolt résztvevő lesz a nyertes
eredmény, az nem felsoroltnak tekintendő addig az időpontig, amíg a felsorolásba kerültek, és e szerint
kerül elszámolásra a fogadás.

32)

Azok az ajánlatok, amelyek külön utalnak egy résztvevő teljesítményére egy adott
eseményben/időkereten belül (pl. X csapat a The Field ellen vagy Nyertes X csapat nélkül)
érvénytelennek tekintendők, ha az említett résztvevők nem játszanak aktív szerepet legalább egyszer az
alkalmazandó esemény/időkeret egy későbbi szakaszában a fogadás megtétele és/vagy elfogadása után.

33)

Ha egy meccs az esemény szabályaiban meghatározottól eltérő számú résztvevővel kezdődik (pl.: Az
egyik csapat 4 játékossal kezdi a meccset az ütemezett 5 helyett), minden fogadás érvénytelennek
tekintendő. Ha az egyik csapat bármely számú játékost ideiglenesen és/vagy véglegesen elveszít a
mérkőzésből azután, hogy a meccs a meghatározott számú résztvevővel kezdődött az esemény
szabályai szerint, a fogadások érvényesek maradnak.

34)

Az olyan meccsekre/eseményekre tett fogadások, amelyeknek a résztvevői eltérő/helytelen becenevet
vagy úgynevezett „smurf fiókot” használnak érvényesek, hacsak nem válik nyilvánvalóvá, hogy az
adott becenevet használó résztvevő nem az, akire kívánták tenni a fogadást. Ezekben az esetekben a
fogadások érvénytelennek minősülnek.

35)

Az egy csapatra tett fogadások érvényesnek tekintendők attól függetlenül, hogy a szóban forgó csapat
mely egyéneket használ résztvevőként. Ha a szervező testület engedélyezi, hogy egy csapat egy
helyettes résztvevővel vagy csere játékossal játsszon, minden fogadás áll, ha hivatalos eredmény
születik.

36)

Egy fő bajnokságot megelőző bármilyen selejtező (ahol alkalmazható) a verseny érvényes részének
minősül. Így azok a résztvevők, akik a selejtező során kiesnek, vesztesnek tekintendők mindenkivel
szemben, aki sikeres a selejtező szakaszban vagy selejtező nélkül kvalifikál.

37)

Azokban az esetekben, ahol a fogadás az időkeretekre vonatkozik, ezeket a következőképp kell
értelmezni: „Az első 30 percen belül” mindent magába foglal, ami 0 óra 29 perc és 59 másodpercen
belül történik; a „10 és 20 perc között” mindent magában foglal, ami 10 perc 0 másodperc és 19 perc 59
másodperc között történik.

38)

Minden hosszra vonatkozó fogadás a map/kör/esemény tényleges idejében eltelt időre vonatkozik,
ahogy alkalmazható. Például, egy fogadás Over 30,5 percre egy Map-en belül Over-ként kerül
elszámolásra, miután a 30 és fél perc eltelt az adott Map-ben.

39)

Minden utalás a „Nyertesre” és/vagy „Felső kategóriára” érvényes marad, attól függetlenül, hogy az
esemény szabályai szerint adnak-e Map-eket és/vagy bármely egyéb előnyt bármely résztvevőnek.

2. Játék specifikus szabályok
A. Call of Duty

(i)

Meccs odds
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(ii)

Sorozat eredménye
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(iii)

Összes Map

•

•

Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” és/vagy „Felső” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra a
lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a résztvevők
között ugyanabban a bajnokságban
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Map-nek el
kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” és/vagy „Felső” kategória eredményeként kapnak a
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(iv)

Map Handicap

•

•

•

(v)

Helyes eredmény
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(vi)

Hossz

•
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(vii)

Map X

•

•

(viii)

First X/First to X

•

résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor
már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” és/vagy „Felső” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor
már teljesült Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
A meccs eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez szükséges bármilyen Hosszabbítás/további Maps
eredménye nem számít az elszámolás céljából.
Minden szabályosan ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz,
hogy a fogadások érvényesek legyenek.
A hosszra vonatkozó fogadások elszámolása magában foglalja a
fogadásban szereplő meccs (vagy annak bármely részének) a
befejezéséhez szükséges lehetséges Hosszabítást/extra Map-eket.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a résztvevőknek
adnak az úgy nevezett “Nyertesek” és/vagy “Felső” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az elszámolás céljából.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások
érvényesek legyenek.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti először
az előre meghatározott esemény felsorolt összegét. Ha nem volt
felkínálva döntetlen eredmény (azaz egyik csapat sem), és ha az
egyik résztvevő sem éri el a felsorolt összeget, a téteket
visszatérítjük.
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Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.
A fogadás arra vonatkozik, hogy egy egyedülálló résztvevő
önmagában hatástalanítja (kills) az ellenfél teljes csapatát a
meccs bármely köre, vagy annak bármely része során, az
ajánlatban meghatározottak szerint.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.
A fogadás azoknak a kill-eknek a számára vonatkozik,
amelyeket a meccs, vagy annak része során a meghatározott
játékosnak tudnak be az ajánlatban meghatározottak szerint.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.

B. CS: GO

(i)

Meccs odds

•

•

•

Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a résztvevők.
Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük figyelembe az
elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
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amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra a
lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a résztvevők
között ugyanabban a bajnokságban
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Map-nek el
kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a résztvevők.
Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük figyelembe az
elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor
már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a résztvevők.
Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük figyelembe az
elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
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a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor
már teljesült Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
A meccs eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez szükséges bármilyen Hosszabbítás/további Körök
eredménye nem számít az elszámolás céljából.
Minden szabályosan ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz,
hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások
érvényesek legyenek.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor
már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Az ajánlatban minden utalásnál a “Full Buy”-ra, a “Full Buy”-t
el kell érni ahhoz, hogy érvényes legyen a fogadás.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a résztvevőknek
adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória alapján, “0”-nak
(nullának) minősül az elszámolás céljából.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor
már teljesült Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Az ajánlatban minden utalásnál a “Full Buy”-ra, a “Full Buy”-t
el kell érni ahhoz, hogy érvényes legyen a fogadás.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban minden utalásnál a “Full Buy”-ra, a “Full Buy”-t
el kell érni ahhoz, hogy érvényes legyen a fogadás.
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A felsorolt Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások
érvényesek legyenek.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti először
az előre meghatározott esemény felsorolt összegét. Ha nem volt
felkínálva döntetlen eredmény (azaz egyik csapat sem), és ha az
egyik résztvevő sem éri el a felsorolt összeget, a téteket
visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez,
és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított
játék eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az eldöntéséhez, és
ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel, a hosszabbított játék
eredménye számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék lehetséges
folytatása nem változtathatna az eredményen.
Az elszámolás tartalmazza minden olyan kill-t, amely egy bomba
felrobbanása után vagy körök közötti hatástalanításakor történik.

C. Dota 2
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Sorozat eredménye

•

•
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Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a résztvevők.
Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük figyelembe
az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra a
lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a résztvevők
között ugyanabban a bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Map-nek el
kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
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Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a résztvevők.
Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük figyelembe
az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek kivételével,
amelyeket az esemény szabályai szerint az úgynevezett
„Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a résztvevők.
Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük figyelembe
az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a meccset
a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító szövetség
bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a fogadásokat
érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Minden szabályosan ütemezett Map-nek be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az
eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a résztvevőknek
adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória alapján, “0”-nak
(nullának) minősül az elszámolás céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások
érvényesek legyenek. Azok a map-ek, amelyek az egyik csapat
„megadásával” fejeződnek be, teljesítettnek minősülnek, és az
elszámolásra e szerint kerül sor.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti
először az előre meghatározott esemény felsorolt összegét. Ha
nem volt felkínálva döntetlen eredmény (azaz egyik csapat sem),
és ha az egyik résztvevő sem éri el a felsorolt összeget, a téteket
visszatérítjük.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az
eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Minden Kills-hez és/vagy Kill-streak-hez kapcsolódó fogadás
csak azokat a kill-eket számítja be, amelyeket egymással
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szemben álló résztvevők visznek véghez, ahogy alkalmazható.
Azok a kill-ek, amelyeket olyan tényező okoz, amit nem a
szembenálló fél irányít, nem számítanak az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az
eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
A Rampage-hez/Ultra-Kill-hez kapcsolódó összes fogadás
csak akkor tekinthető megtörténtnek, ha ezt a meccs során
bejelentik (vagy a meccs egy része során, amelyhez a fogadás
köthető) a képernyő címsorán.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az assists elszámolás
céljából.
Az elszámolás céljából a következők számítanak „Buildings”nek a játékban: Barracks, Shrines és Towers. A fent említett
building-ek „Tagadott” megsemmisítése is számít az
elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Az elszámolás céljából a következő elemekhez, játék
előfordulásokhoz NPC-khez az ajánlatban szereplő meccs
minden részének be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás
érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék
megszakítása előtt és a játék lehetséges folytatása nem
változtathatna az eredményen.
Aegis
Buyback
Courier
Divine Rapier
Mega-creeps
A szint felső határának az elérése
Roshans
[az Operátor] fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl egyéb,
fent nem felsorolt játék előfordulásokat, elemeket és NPC-ket
is beszámítson, amennyiben azok értelemszerűen beleillenek a
fenti kategóriákba.

D. Dragon Ball

(i)

Meccs odds

•

Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a

•

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•
•

•

(iii)

Összes játék

•

•

(iv)

Játék Handicap

•

•

résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Játékokat
vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra a
lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a résztvevők
között ugyanabban a bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Játéknak
el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a
fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Játékokat vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.

(v)

Helyes eredmény

•

(vi)

Hossz

•

•

(vii)

X Játék/X Kör

•

(viii)

Összes Kör

•

•

(ix)

Kör Handicap

•

Minden szabályosan ütemezett Játéknak be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Bármilyen Játék, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az elszámolás céljából.
A felsorolt Játéknak/Körnek (amelyik alkalmazható) be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Bármilyen Játék/Kör, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.

E. FIFA

(i)

Meccs odds

•

•

•

(ii)

A csapat továbbjut

•

•

A meccs szabályos ideje alatt elért eredmények számítanak
az elszámolás szempontjából. Amennyiben nem szerepel
másként az ajánlatban, a Hosszabbítás alatt elért eredmény
nem számít az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás szükséges az ajánlat eredményének
az eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,

(iii)

Összes gól

•

•

(iv)

Handicap

•

•

(v)

Helyes eredmény

•

•

visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
A meccs szabályos ideje alatt elért eredmények számítanak az
elszámolás szempontjából. Amennyiben nem szerepel másként
az ajánlatban, a Hosszabbítás alatt elért eredmény nem számít
az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
A meccs szabályos ideje alatt elért eredmények számítanak az
elszámolás szempontjából. Amennyiben nem szerepel másként
az ajánlatban, a Hosszabbítás alatt elért eredmény nem számít
az elszámolás céljából.
A meccsnek minden részének, amelyre az ajánlat vonatkozik,
teljesülnie kell ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen.
A meccs szabályos ideje alatt elért eredmények számítanak az
elszámolás szempontjából. Amennyiben nem szerepel másként
az ajánlatban, a Hosszabbítás alatt elért eredmény nem számít
az elszámolás céljából.
A meccsnek minden részének, amelyre az ajánlat vonatkozik,
teljesülnie kell ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen.

F. Hearthstone

(i)

Meccs odds

•

•

(ii)

Összes játék

•

•
•

(iii)

Játék Handicap

•

Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások
elszámolásában, amely tartalmazza, nem kizárólagosan a
kizárásról, visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló
döntéseket, amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás
céljából.
Ha bármely játékot újrajátszanak döntetlen eredmény miatt,
az eredeti Játék eredményét nem vesszük figyelembe és az újra
lejátszott Játék számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Játékokat vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Bármely Játék, amelyet döntetlen miatt újrajátszanak, 1
Játéknak számít.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a

•
•

(iv)

X Játék

•

résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Játékokat vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Ha bármely Játékot újrajátszanak patt eredmény miatt, az
eredeti Map eredményét nem vesszük figyelembe és az újra
lejátszott Map számít az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
A felsorolt Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek.

G. Heroes of the Storm

(i)

Meccs odds

•

•

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•
•

•

(iii)

Összes Map

•

Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket
vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra a
lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a résztvevők
között ugyanabban a bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Map-nek
el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a
fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.

•

•

(iv)

Map Handicap

•

•

(v)

Helyes eredmény

•

(vi)

Hossz

•

•

(vii)

Map X

•

(viii)

First X/First to X

•

•

•

(ix)

Kills/Kill-streak

•

Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Minden szabályosan ütemezett Map-nek be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az elszámolás céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti
először az előre meghatározott esemény felsorolt összegét. Ha
nem volt felkínálva döntetlen eredmény (azaz egyik csapat
sem), és ha az egyik résztvevő sem éri el a felsorolt összeget, a
téteket visszatérítjük.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Minden Kills-hez és/vagy Kill-streak-hez kapcsolódó fogadás
csak azokat a kill-eket számítja be, amelyeket egymással
szemben álló résztvevők visznek véghez, ahogy alkalmazható.

•

(x)

Játék előfordulások,
elemek és NPC-k

•




Azok a kill-ek, amelyeket olyan tényező okoz, amit nem a
szembenálló fél irányít, nem számítanak az elszámolás
céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
Az elszámolás céljából a következő elemekhez, játék
előfordulásokhoz NPC-khez az ajánlatban szereplő meccs
minden részének be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás
érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék
megszakítása előtt és a játék lehetséges folytatása nem
változtathatna az eredményen.
Célkitűzések
A szint felső határának az elérése

A célkitűzésekhez kapcsolódó fogadások csak a map-specifikus
célkitűzésekre vonatkoznak. A tényleges map elnyerése nem számít
célkitűzésnek az elszámolás céljából. Ha nem volt felkínálva döntetlen
eredmény (azaz egyik csapat sem), és ha az egyik résztvevő sem éri el a
felsorolt összeget, a téteket visszatérítjük.
•
[az Operátor] fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl egyéb,
fent nem felsorolt játék előfordulásokat, elemeket és NPC-ket
is beszámítson, amennyiben azok értelemszerűen beleillenek a
fenti kategóriákba.
H. League of Legends
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Meccs odds
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Sorozat eredménye

•

•
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Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket
vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra a
lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a résztvevők
között ugyanabban a bajnokságban
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Map-nek
el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a
fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos eredményről
született döntés a döntő tényező a fogadások elszámolásában,
amely tartalmazza, nem kizárólagosan a kizárásról,
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visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket,
amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez az
eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket vesszük
figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az irányító
szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül, a
fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a meccs
félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal, amelyre a
fogadást feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Minden szabályosan ütemezett Map-nek be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen. Az
elszámolás céljából a játék ideje akkor fejeződik meg, amikor
elpusztítják a Nexus-t.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az elszámolás céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Azok a map-ek, amelyek az
egyik csapat „megadásával” fejeződnek be, teljesítettnek
minősülnek, és az elszámolásra e szerint kerül sor.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti
először az előre meghatározott esemény felsorolt összegét. Ha
nem volt felkínálva döntetlen eredmény (azaz egyik csapat
sem), és ha az egyik résztvevő sem éri el a felsorolt összeget, a
téteket visszatérítjük.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha

(ix)

Ász

(x)

Kills/Kill-streak

(xi)

Assists

(xii)

Buildings

(xiii)

Játék előfordulások,
elemek és NPC-k

I.

Overwatch

az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
• A fogadás arra vonatkozik, hogy egy egyedi résztvevőnek
tudják be az ellenfél csapata utolsó élő bajnokának a
megölését.
• Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
• Minden Kills-hez és/vagy Kill-streak-hez kapcsolódó fogadás
csak azokat a kill-eket számítja be, amelyeket egymással
szemben álló résztvevők visznek véghez, ahogy alkalmazható.
Azok a kill-ek, amelyeket olyan tényező okoz, amit nem a
szembenálló fél irányít (azaz Kivégzések), nem számítanak az
elszámolás céljából.
• Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha
az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
• Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
• Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” kategória
alapján, “0”-nak (nullának) minősül az assists elszámolás
céljából.
• Az elszámolás céljából a következők számítanak
„Buildings”-nek a játékban: Turrets és Inhibitors, továbbá
az említett building-ek megsemmisítését mindig úgy
tekintjük, hogy az ellenfél okozta.
• Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
• Az elszámolás céljából a következő elemekhez, játék
előfordulásokhoz NPC-khez az ajánlatban szereplő meccs
minden részének be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás
érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék
megszakítása előtt és a játék lehetséges folytatása nem
változtathatna az eredményen.
 Barons
 Dragons
 A szint felső határának az elérése
 Rift Herald
•
[az Operátor] fenntartja a jogot, hogy a fentieken túl egyéb,
fent nem felsorolt játék előfordulásokat, elemeket és NPCket is beszámítson, amennyiben azok értelemszerűen
beleillenek a fenti kategóriákba.
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Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a
meccs eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem
szerepel, a hosszabbított játék eredménye számít az
elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak a
résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket
vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos
eredményről született döntés a döntő tényező a fogadások
elszámolásában, amely tartalmazza, nem kizárólagosan a
kizárásról, visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló
döntéseket, amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás
céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez
az eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely ugyanarra
a lejátszott körre/szakaszra vonatkozik ugyanazok a
résztvevők között ugyanabban a bajnokságban.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett Mapnek el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek legyenek a
fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos
eredményről született döntés a döntő tényező a fogadások
elszámolásában, amely tartalmazza, nem kizárólagosan a
kizárásról, visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló
döntéseket, amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás
céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és ez
az eredmény nem volt elérhető lehetséges eredményként a
fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” és/vagy „Felső” kategória
eredményeként kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a
nevezett Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás
céljából.
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Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül,
a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a
meccs félbehagyásakor már teljesült az Over/Under vonal,
amelyre a fogadást feltették. Ebben az esetben a
fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért eredmények
alapján számoljuk el.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” és/vagy „Felső” kategória
eredményeként kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben
a nevezett Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás
céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől függetlenül,
a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el, kivéve, ha a
meccs félbehagyásakor már teljesült Handicap vonal,
amelyre a fogadást feltették. Ebben az esetben a
fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért eredmények
alapján számoljuk el.
A meccs eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez szükséges bármilyen Hosszabbítás/további
Maps eredménye nem számít az elszámolás céljából.
Minden szabályosan ütemezett Map-nek be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
A hosszra vonatkozó fogadások elszámolása magában
foglalja a fogadásban szereplő meccs (vagy annak bármely
részének) a befejezéséhez szükséges lehetséges
Hosszabítást/extra Map-eket.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek” és/vagy
“Felső” kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek.
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A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti
először az előre meghatározott esemény felsorolt összegét.
Ha nem volt felkínálva döntetlen eredmény (azaz egyik
csapat sem), és ha az egyik résztvevő sem éri el a felsorolt
összeget, a téteket visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
A fogadás azoknak a kill-eknek a számára vonatkozik,
amelyeket a meccs, vagy annak része során a
meghatározott játékosnak tudnak be az ajánlatban
meghatározottak szerint.
Amennyiben Hosszabbítás/további Maps szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem szerepel,
a hosszabbított játék eredménye számít az elszámolás
céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.

PUBG

(i)

Meccs nyertes

(ii)

Sorozat eredménye

Az irányító szövetség által a meccs befejezésétől/feladásától
számított 36 órán belül először kiadott hivatalos
eredményről született döntés a döntő tényező a fogadások
elszámolásában, amely tartalmazza, nem kizárólagosan a
kizárásról, visszavonásról, koncesszióról, stb.-ről szóló
döntéseket, amelyeket figyelembe veszünk az elszámolás
céljából.
• Az elszámolás céljából az életben maradó
ember/duó/csapat számít a meccs nyertesének.
• A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely
ugyanarra a lejátszott körre/szakaszra vonatkozik
ugyanazok a résztvevők között ugyanabban a
•

•

•

(iii)

Hossz

•

(iv)

First X/First to X

•

•

(v)

Kills

•

•

•

bajnokságban. Az elszámolás céljából a sorozat meccsei
során a legtöbb pontot összegyűjtött ember/duó/csapat
számít a sorozat nyertesének. Az elszámolás során
figyelembe vesszük az összes extra Map-et, 1 vs 1
és/vagy bármilyen további játékot, amelyet az irányító
szövetség tiebreaker-ként hozzáad.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Amennyiben az irányító szövetség által hozzáadott
tiebreaker után az ajánlat eredménye döntetlen,
visszatérítjük a téteket, ha a döntetlen eredmény nem volt
a lehetséges eredmények között a fogadás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének (az
esetlegesen az irányító szövetség által tiebreaker-ként
hozzáadott játékot is beleértve) be kell fejeződnie ahhoz,
hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve, ha az eredmény
már eldőlt a játék megszakítása előtt és a játék
lehetséges folytatása nem változtathatna az eredményen.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti
először az előre meghatározott esemény felsorolt
összegét. Ha nem volt felkínálva döntetlen eredmény
(azaz egyik csapat sem), és ha az egyik résztvevő sem éri
el a felsorolt összeget, a téteket visszatérítjük.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen,
kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása
előtt és a játék lehetséges folytatása nem változtathatna
az eredményen.
Minden Kills-hez és/vagy Kill-streak-hez kapcsolódó
fogadás csak azokat a kill-eket számítja be, amelyeket
egymással szemben álló résztvevők visznek véghez,
ahogy alkalmazható. Azok a kill-ek, amelyeket olyan
tényező okoz, amit nem a szembenálló fél irányít, nem
számítanak az elszámolás céljából.
Általános szabályként a „piros zónában” történt kill-ek
nem számítanak az elszámolás céljából, míg a járművek
(autók, teherautók, biciklik, hajók és jet ski-k) által
okozott kill-ek annak a csapatnak tudhatók be, amely a
járművet használta.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen,
kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása
előtt és a játék lehetséges folytatása nem változtathatna
az eredményen.

K. Rocket League

(i)

Meccs odds

•

Amennyiben Hosszabbítás szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem

•

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•

(iii)

Összes gól

•

•

(iv)

Handicap

•

•

(v)

Helyes eredmény

•

•

szerepel, a hosszabbított játék eredménye számít az
elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Amennyiben Hosszabbítás szükséges az ajánlat
eredményének az eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez
másképp nem szerepel, a hozzáadott játék eredménye
számít az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Amennyiben Hosszabbítás szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem
szerepel, a hosszabbított játék eredménye számít az
elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen,
kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása
előtt és a játék lehetséges folytatása nem változtathatna
az eredményen.
Amennyiben Hosszabbítás szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem
szerepel, a hosszabbított játék eredménye számít az
elszámolás céljából.
A meccsnek minden részének, amelyre az ajánlat
vonatkozik, teljesülnie kell ahhoz, hogy a fogadás
érvényes legyen.
Amennyiben Hosszabbítás szükséges a meccs
eredményének (vagy annak bármely részének) az
eldöntéséhez, és ha az ajánlatban ez másképp nem
szerepel, a hosszabbított játék eredménye számít az
elszámolás céljából.
A meccsnek minden részének, amelyre az ajánlat
vonatkozik, teljesülnie kell ahhoz, hogy a fogadás
érvényes legyen.

L. Starcraft 2

(i)

Meccs odds

•

Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz,
hogy érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Mapek kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint

•

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•
•

•

(iii)

Összes Map

•

•
•

(iv)

Map Handicap

•

az úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az eredeti Map eredményét nem vesszük figyelembe és az
újra lejátszott Map számít az elszámolás céljából.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely
ugyanarra a lejátszott körre/szakaszra vonatkozik
ugyanazok a résztvevők között ugyanabban a
bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett
Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek
legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az eredeti Map eredményét nem vesszük figyelembe és az
újra lejátszott Map számít az elszámolás céljából.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Bármely Map, amelyet döntetlen miatt újrajátszanak, 1
Map-nek számít.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz,
hogy a fogadások érvényesek legyenek. Abban az
esetben, ha a meccset a természetes befejezése előtt
félbehagyják az irányító szövetség bármiféle utólagos
döntésétől függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek
számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már
teljesült az Over/Under vonal, amelyre a fogadást
feltették. Ebben az esetben a fogadásokat a meccs
félbehagyásáig elért eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Map-nek el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás céljából.

•
•

(v)

Helyes eredmény

•

•

(vi)

Hossz

•

•

•

(vii)

Map X

•
•

•

(viii)

First X/First to X

•

•

M. Street Fighter

Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az eredeti Map eredményét nem vesszük figyelembe és az
újra lejátszott Map számít az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Map-nek be kell fejeződnie ahhoz,
hogy a fogadások érvényesek legyenek. Abban az
esetben, ha a meccset a természetes befejezése előtt
félbehagyják az irányító szövetség bármiféle utólagos
döntésétől függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek
számoljuk el, kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már
teljesült Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették.
Ebben az esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig
elért eredmények alapján számoljuk el.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen,
kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása
előtt és a játék lehetséges folytatása nem változtathatna
az eredményen.
Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az eredeti Map eredményét nem vesszük figyelembe és az
újra lejátszott Map számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen,
kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása
előtt és a játék lehetséges folytatása nem változtathatna
az eredményen.
Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az újra lejátszott Map eredményét nem vesszük
figyelembe és az eredeti Map számít az elszámolás
céljából.
Bármilyen Map, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
A felsorolt Map-nek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek.
Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az eredeti Map eredményét nem vesszük figyelembe és az
újra lejátszott Map számít az elszámolás céljából.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen,
kivéve, ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása
előtt és a játék lehetséges folytatása nem változtathatna
az eredményen.
A fogadás arra utal, hogy melyik résztvevő éri el/teljesíti
először az előre meghatározott esemény felsorolt
összegét. Ha nem volt felkínálva döntetlen eredmény
(azaz egyik csapat sem), és ha az egyik résztvevő sem éri
el a felsorolt összeget, a téteket visszatérítjük.
Ha bármely Map-et újrajátszanak patt eredmény miatt,
az újra lejátszott Map eredményét nem vesszük
figyelembe és az eredeti Map számít az elszámolás
céljából.

(i)

Meccs odds

•

•

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•
•

•

(iii)

Összes játék

•

•

(iv)

Játék Handicap

•

Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz,
hogy érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Játékokat vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely
ugyanarra a lejátszott körre/szakaszra vonatkozik
ugyanazok a résztvevők között ugyanabban a
bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett
Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek
legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Játékokat vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült az
Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás céljából.

•

(v)

Helyes eredmény

•

(vi)

Hossz

•

•

(vii)

X Játék/X Kör

•

(viii)

Összes Kör

•

•

(ix)

Kör Handicap

•

Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült
Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Minden szabályosan ütemezett Játéknak be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
Bármilyen Játék, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
A felsorolt Játéknak/Körnek (amelyik alkalmazható) be
kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek
legyenek.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve ha a meccs félbehagyásakor már teljesült az
Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Bármilyen Játék/Kör, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült
Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.

N. Super Smash Bros

(i)

Meccs odds

•

Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz,
hogy érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Játékokat vesszük figyelembe az elszámolás céljából.

•

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•
•

•

(iii)

Összes játék

•

•

(iv)

Játék Handicap

•

•

Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely
ugyanarra a lejátszott körre/szakaszra vonatkozik
ugyanazok a résztvevők között ugyanabban a
bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett
Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek
legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Játékokat vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült az
Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Map-eket vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült

(v)

Helyes eredmény

•

(vi)

Hossz

•

•

(vii)

X Játék/X Kör

•

(viii)

Összes Kör

•

•

(ix)

Kör Handicap

•

Meccs odds

•

Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Minden szabályosan ütemezett Játéknak be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,
ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
Bármilyen Játék, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
A felsorolt Játéknak/Körnek (amelyik alkalmazható) be
kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek
legyenek.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült az
Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Bármilyen Játék/Kör, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült
Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.

O. Tekken

(i)

•

Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz,
hogy érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként
kapnak a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett
Játékokat vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.

•

(ii)

Sorozat eredménye

•

•
•

•

(iii)

Összes játék

•

•

(iv)

Játék Handicap

•

•

(v)

Helyes eredmény

•

(vi)

Hossz

•

Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
A fogadás az egymást követő meccsek/sorozat bármely
kombinációjának az összesített eredménye, amely
ugyanarra a lejátszott körre/szakaszra vonatkozik
ugyanazok a résztvevők között ugyanabban a
bajnokságban.
Minden meccs esetén a sorozatban az első ütemezett
Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy érvényesek
legyenek a fogadások.
Az irányító szövetség által a meccs
befejezésétől/feladásától számított 36 órán belül először
kiadott hivatalos eredményről született döntés a döntő
tényező a fogadások elszámolásában, amely tartalmazza,
nem kizárólagosan a kizárásról, visszavonásról,
koncesszióról, stb.-ről szóló döntéseket, amelyeket
figyelembe veszünk az elszámolás céljából.
Abban az esetben, ha az ajánlat eredménye döntetlen, és
ez az eredmény nem volt elérhető lehetséges
eredményként a fogadáshoz, a téteket visszatérítjük.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak
a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Játékokat
vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve ha a meccs félbehagyásakor már teljesült az
Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Az első ütemezett Játéknak el kell kezdődnie ahhoz, hogy
érvényesek legyenek a fogadások, az olyan Map-ek
kivételével, amelyeket az esemény szabályai szerint az
úgynevezett „Nyertesek” kategória eredményeként kapnak
a résztvevők. Ezekben az esetekben a nevezett Map-eket
vesszük figyelembe az elszámolás céljából.
Minden ütemezett Játéknak be kell fejeződnie ahhoz, hogy
a fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült
Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Minden szabályosan ütemezett Játéknak be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.
Az ajánlatban szereplő meccs minden részének be kell
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen, kivéve,

•

(vii)

X Játék/X Kör

•

(viii)

Összes Kör

•

•

(ix)

Kör Handicap

•

ha az eredmény már eldőlt a játék megszakítása előtt és a
játék lehetséges folytatása nem változtathatna az
eredményen.
Bármilyen Játék, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
A felsorolt Játéknak/Körnek (amelyik alkalmazható) be
kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek
legyenek.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült az
Over/Under vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.
Bármilyen Játék/Kör, amelyet az esemény szabályai a
résztvevőknek adnak az úgy nevezett “Nyertesek”
kategória alapján, “0”-nak (nullának) minősül az
elszámolás céljából.
Minden ütemezett Körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a
fogadások érvényesek legyenek. Abban az esetben, ha a
meccset a természetes befejezése előtt félbehagyják az
irányító szövetség bármiféle utólagos döntésétől
függetlenül, a fogadásokat érvénytelennek számoljuk el,
kivéve, ha a meccs félbehagyásakor már teljesült
Handicap vonal, amelyre a fogadást feltették. Ebben az
esetben a fogadásokat a meccs félbehagyásáig elért
eredmények alapján számoljuk el.

