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A. Warunki umowy 

1. Wstęp 
 

1) Niniejsze zasady dotyczą stawiania zakładów bukmacherskich w serwisie Unibet. Stawiając zakład w 
serwisie Unibet, właściciel konta jednocześnie potwierdza przeczytanie, zrozumienie i stosowanie się 
do niniejszych zasad https://pl.unibet-8.com/general-info/terms  
 

2) Korzystanie z działu Zakładów Bukmacherskich podlega przepisom narzuconym przez Malta Gaming 
Authority (MGA). 

3) Wszelkie skargi dotyczące sposobu korzystania z działu Zakładów Bukmacherskich powinny zostać 
zgłaszane na adres info-pl@unibet.com. Jeśli odpowiedź na skargę jest niezadowalająca, użytkownik 
może wysłać prośbę do maltańskiego Malta Gaming Authority (MGA). Decyzja arbitrażu jest wiążąca i 
może zostać wykorzystana w formie orzeczenia w dowolnym sądzie o odpowiedniej jurysdykcji. 
 

4) Unibet zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości tego serwisu, limitów zakładów, limitów wypłat i 
ofert. 
 

5) Unibet może w dowolnym momencie zaktualizować, zmienić lub uzupełnić niniejsze Zasady. 
 

6) W niniejszych Zasadach wszelkie odniesienia do słów/przedmiotów w liczbie pojedynczej obejmują 
także liczbę mnogą. Odniesienia do płci są niewiążące i powinny być traktowane wyłącznie w celach 
informacyjnych. 
 

2. Definicje 
 

1) „Błąd” oznacza błąd, błąd w druku, błędną interpretację, przesłyszenie, błędne zrozumienie tekstu 
pisanego, błąd w tłumaczeniu, błąd pisowni, usterkę techniczną, błąd rejestracji, błąd transakcji, błąd 
oczywisty, siłę wyższą i/lub podobne błędy. 

Przykładami błędów są między innymi:  
• zakłady zawarte w czasie występowania problemu technicznego, które w przeciwnym 

wypadku nie zostałyby przyjęte; 
• zakłady zawarte na wydarzenia/oferty, które zostały już rozstrzygnięte; 
• zakłady zawierające niewłaściwych uczestników; 
• zakłady na kursy, które w znaczący sposób różnią się od tych, dostępnych w zakładach 

ogólnych w momencie zawarcia zakładu; 
• zakłady na kursy, które odzwierciedlają niewłaściwy wynik; lub  
• kursy, które w oczywisty sposób są nieprawidłowe, biorąc pod uwagę szansę wystąpienia 

wydarzenia w momencie zawierania zakładu. 

https://pl.unibet-8.com/general-info/terms
mailto:info-pl@unibet.com


 

2) „Ustawianie zakładów” jest to czyn zabroniony przez Unibet, którym Właściciele Kont współdziałają, 
aby zawrzeć zakład na to samo wydarzenie lub grę. W przypadku, gdy istnieją dowody na to, że 
Właściciele Kont współpracują ze sobą w ten sposób, Unibet zastrzega sobie prawo unieważnienia 
odpowiednich zakładów i/lub wstrzymania wypłaty zwrotów do czasu dokonania odpowiednich 
ustaleń.  
 

3) „Obstawianie syndykatowe” jest to czyn zabroniony przez Unibet, którym Właściciel Konta, lub strony 
z nim powiązane, pośrednio lub bezpośrednio unikają przestrzegania zasad serwisu Unibet. 

 
 
 

3. Przyjmowanie zakładów 
 

1) Zakład jest nieważny, dopóki nie zostanie zatwierdzony i wyświetlony w historii zakładów na koncie 
Właściciela Konta. W przypadku niepewności w kwestii ważności zakładu, prosimy o sprawdzenie listy 
zakładów otwartych (oczekujących) lub skontaktowanie się z Obsługą Klienta. 
 

2) Po przyjęciu, o ile nie jest ono rezultatem Błędu, zakład pozostaje ważny i nie może zostać wycofany. 
Za upewnienie się, czy szczegóły postawionego zakładu są prawidłowe odpowiedzialny jest Klient. 
Unibet w żadnym przypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy (rzeczywiste, albo 
postrzegane jako błędy), wynikające z wystąpienia Błędu, o którym mowa w <Section A, Para 2, 
Clause 1>, lub z innego powodu, w tym między innymi niewłaściwego notowania przedmiotów 
kursów/zakładów  
 

3) W przypadku sporu dotyczącego przyjęcia (lub nieprzyjęcia) jakiejkolwiek transakcji na koncie 
Właściciela Konta, ostateczna decyzja będzie oparta na bazie danych zawierającej dzienniki transakcji. 
 

4. Ograniczenia zakładów i wypłat 
 

1) Unibet zastrzega sobie prawo do ograniczenia wysokości wypłaty netto (tj. wypłaty po odjęciu 
postawionej stawki) za dowolny zakład lub kombinację zakładów przez jednego Właściciela Konta do. 
1,000,000€. Kwota ta może być niższa, w zależności od konkretnej dyscypliny, ligi i rodzaju zakładu 
lub oferty. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznanie się z ograniczeniami dotyczącymi 
konkretnych dyscyplin sportowych znajdującymi się w punkcie <Section C, Para 32>. 
 

2) Wszystkie dostępne zakłady podlegają wcześniej ustalonym limitom, których wysokość zależy 
wyłącznie od serwisu Unibet i które mogą być niższe niż te wspomniane w punktach <Section A, Para 
4.1> i <Section C, Para 32>. W przypadku osiągnięcia tego limitu, Właściciel Konta ma prawo złożyć 
prośbę o przekroczenie go, którą należy złożyć za pośrednictwem jednej z platform serwisu Unibet. 
Unibet zastrzega sobie prawo do przyjęcia (w całości lub części) lub odrzucenia tej prośby bez 
uprzedniego powiadomienia lub wyjaśnienia. 
 

3) Unibet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia całości lub części dowolnego zakładu według 
własnego uznania. Dotyczy to również możliwości odmowy przyjęcia w całości "Zakładów 



 

systemowych," o których mowa w <Section B, Para 4>, zarówno jeśli chodzi o obstawiane zakłady, jak 
i kombinacje, o których mowa w "Zakładach systemowych." 

4) Unibet zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmówienia dostępu, w części lub w całości, do 
konta użytkownika. Decyzja ta leży wyłącznie w gestii serwisu Unibet.  
 

5) Wszystkie zakłady postawione za pośrednictwem platformy Unibet, w tym zakłady wymagające 
ręcznego zatwierdzenia, mogą zostać przyjęte z opóźnieniem, którego długość może być zróżnicowana. 
Opóźnienie to zależy wyłącznie od decyzji serwisu Unibet. 
 

6) Unibet zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty i/lub anulowania zakładów na wydarzenie (lub 
serię wydarzeń), w przypadku gdy istnieją wystarczające dowody na zaistnienie następujących 
okoliczności: 
 
(i) zakwestionowany został uczciwy sposób przeprowadzenia wydarzenia; 
(ii) cena (ceny) lub pula wygranych zostały zmanipulowane; 
(iii) miało miejsce ustawianie meczów, lub trwa postępowanie śledcze dotyczące manipulacji meczu. 
 
Dowody zaistnienia powyższych okoliczności mogą być oparte na wielkości, wolumenie lub wzorze 
zakładów zawartych u Unibet za pośrednictwem dowolnego lub wszystkich kanałów, jak również 
informacji otrzymanych od innych podmiotów bukmacherskich lub oficjalnie uznanych organizacji. 
 

7) Wszystkie kursy podlegają zmianom. Wahania takie określane są według wyłącznego uznania Unibet. 
Zakłady przyjmowane są wyłącznie według kursów dostępnych na liście zakładów w momencie 
przyjęcia zakładu przez Unibet, bez względu na inne stwierdzenia lub uprzednią publikację 
umieszczonej na stronie internetowej lub za pośrednictwem innych mediów. 
 

8)  Wszystkie obliczenia wypłat przy rozstrzyganiu zakładów będą realizowane w oparciu o kursy 
dziesiętne, niezależnie od innych formatów wyświetlanych/wybranych w chwili wnoszenia zakładu. 
 

5. Anulowanie (unieważnianie) zakładów 
 

1) Każdy zakład może zostać uznany za nieważny. W takim przypadku stawka zostanie wypłacona 
według kursu 1,00. 
 

2) Zakład kumulacyjny pozostanie ważny niezależnie od tego, czy mecz lub inne wydarzenie, będące 
częścią tego zakładu, zostaną uznane za nieważne. 
 

3) Unibet zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładu, w części lub w całości, w przypadku 
wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: 
 
a. Zakłady zostały zaoferowane, obstawione i/lub przyjęte w wyniku Błędu; 
b. Zakłady zostały obstawione, gdy na stronie wystąpił błąd techniczny, który sprawił, ze zakłady te 
zostały przyjęte, choć powinny zostać odrzucone; 
c. Ustawianie zakładów; 
d. Obstawianie syndykatowe; 
e. Na wynik końcowy wydarzenia wpływ, bezpośredni lub pośredni, miały czynności nielegalne; 
f. Zostało wygłoszone publiczne oświadczenie związane z zakładem, które w znacznym stopniu 



 

zmienia jego kurs. 
 

4) Zakład kumulacyjny nie może składać się z dwóch lub więcej zakładów, których rezultaty mogą być 
powiązane (np. drużyna X zostaje mistrzem kraju, a gracz Y otrzymuje tytuł króla strzelców w tej 
samej lidze). Choć Unibet podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec temu, w przypadku 
wystąpienia takiej sytuacji, Unibet zastrzega sobie prawo do podjęcia niezależnej decyzji o 
unieważnieniu wszystkich części zakładu kumulacyjnego, które obejmują związane ze sobą rezultaty. 
 

5) Każdy zakład może zostać uznany za nieważny. W takim przypadku stawka zostanie wypłacona 
według kursu 1,00. 
 

6) Dodatkowo, wszystkie zakłady obstawione (i/lub przyjęte) w następujących okolicznościach zostaną 
unieważnione: 
 

a. Zakłady przed meczem 
(i)    Zakłady postawione po rozpoczęciu wydarzenia; 
(ii)    Zakłady postawione w trakcie trwania danego wydarzenia w sytuacji, gdy warunki 
zakładu mogły zostać zmienione w sposób bezpośredni i niepodlegający wątpliwościom. 
 

b. Zakłady na żywo 
(i)    Zakłady postawione przy nieprawidłowej cenie, wynikającej z opóźnienia lub 
nieprawidłowego działania sytemu aktualizacji „na żywo”; 
(ii)    Zakłady postawione na konkretne wydarzenie po jego wystąpieniu, lub po wystąpieniu 
wydarzenia, które może prowadzić do wystąpienia rezultatu będącego przedmiotem danego 
zakładu (np. zakłady, takie jak „Całkowita liczba strzelonych goli” lub „Następny gol”, 
podczas gdy wykonywany jest lub został zasądzony rzut karny); 

(iii)    Zakłady postawione na kurs, który został opracowany na podstawie wyniku innego niż 
faktyczny. 

 

6. Zastrzeżenie i priorytet 
 

1) Unibet zastrzega sobie prawo do podjęcia niezależnej decyzji o zmianie wysokości wypłaty 
przelewanej na konto Właściciela Konta, jeśli oczywistym jest, że wypłata została przelana na konto 
Właściciela Konta w wyniku Błędu. 
 

2) W celu wyrównania nieprawidłowej wysokości stanu konta Właściciela, wynikającej z przelania 
środków na konto Właściciela z powodu błędu, Unibet zastrzega sobie prawo do podjęcia, bez 
uprzedzenia i w uzasadnionym zakresie, wszelkich niezbędnych czynności, aby wyrównać saldo konta 
Właściciela poprzez zwrot, modyfikację lub anulowanie dowolnych przyszłych transakcji na koncie 
Właściciela. 
 

3) Aby można było przeprowadzić pełne śledztwo, wszystkie skargi/reklamacje związane z 
rozstrzygnięciem dowolnego zakładu powinny zostać zgłoszone do serwisu Unibet w ciągu 14 dni od 
daty transakcji. Wszystkie inne reklamacje zostaną wzięte pod uwagę jedynie, gdy Właściciel Konta 
przedstawi niepodważalne dowody na to, że kwota transakcji była niewłaściwa. Dowody te zostaną 



 

wzięte pod uwagę wyłącznie, jeśli nie są one w żadnej sposób związane z sytuacjami opisanymi w 
punkcie <Section B, Para 5.2>. 
 

4) Unibet zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do jego konta, aż do momentu 
zakończenia wszelkich śledztw, które uzna za stosowne. 
 

5) Zasady te obejmują wszystkie transakcje zawarte w ramach Zakładów Bukmacherskich serwisu Unibet 
i mogą zostać uzupełnione dodatkowymi zasadami. W przypadku niejasności, należy stosować 
następującą kolejność obowiązywania zasad:      
      a. Zasady opublikowane w związku z daną ofertą i/lub kampanią;     
      b. Jeśli nie są one rozstrzygające, wzięte zostaną pod uwagę ogólne zasady obowiązujące w 
Zakładach Bukmacherskich, o ile nie zostanie określone inaczej w zasadach danej dyscypliny 
sportowej. 
 

6) W przypadku, gdy zasady te nie są rozstrzygające, Unibet zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji 
dotyczącej rozstrzygnięcia oferty w każdym indywidualnym przypadku, w oparciu o słuszność i w 
zgodzie z powszechnie przyjętymi standardami, zwyczajami i definicjami związanymi z obstawianiem i 
zakładami. 
 

7) Tłumaczenie niniejszych Zasad, oraz innych tekstów związanych z ofertami, zostało wykonane 
wyłącznie dla celów informacyjnych. Pomimo, iż podjęte zostały wszelkie środki, aby możliwie 
najwierniej przełożyć te Zasady na język docelowy, Unibet nie ponosi odpowiedzialności za 
niezgodność wersji angielskiej z jakąkolwiek inną wersją językową. W związku z tym, w przypadku 
różnicy pomiędzy wersją angielską a danym tłumaczeniem, wiążąca będzie wersja angielska i to ona 
będzie stanowiła podstawę do podjęcia jakichkolwiek decyzji w kwestiach spornych i innych. 
 

8) Dowolne dane udostępnione lub dostępne, za pośrednictwem lub w związku z Zakładami 
Bukmacherskimi mogą zostać wykorzystane przez Właściciela Konta wyłącznie do celów prywatnych, 
innych niż komercyjne, a dowolne wykorzystanie lub próba wykorzystania takich danych do celów 
komercyjnych są ściśle zabronione. 
 
 

9)  Unibet ma prawo do egzekwowania warunku umowy dotyczącej Zakładów Bukmacherskim w 
stosunku do dowolnego właściciela konta. 
 

 

B. Zasady ogólne Zakładów  

1. Terminy ogólne 
 

1) O ile nie określono inaczej w określonych zasadach danej gry, wszystkie zakłady uważa się za wiążące 
na wynik osiągnięty na koniec przepisowego czasu gry lub standardowego czasu gry. „Przepisowy czas 
gry” oznacza czas wyznaczony przez oficjalne zasady danej gry opublikowane przez odpowiedni 
związek sportowy. Dla przykładu, w piłce nożnej przepisowy czas gry wynosi 90 minut, co obejmuje 
także przerwy w wyniku urazu gracza. W hokeju na lodzie przepisowy czas gry to 3 x 20 min. Jeśli 



 

dany związek sportowy podejmie przed rozpoczęciem meczu decyzję, że zostanie on rozegrany w 
innym przepisowym czasie gry, czas ten będzie uznawany za element oficjalnych zasad 
obowiązujących w trakcie danego meczu (np. mecze piłki nożnej U17 trwają 2 x 40 minut). Sytuacje te 
obejmują jednak jedynie „przepisowy” czas gry i nie dotyczą dogrywek lub dodatkowego czasu gry, o 
ile wyraźnie nie określono inaczej. 
 

2) W dziale „Zakłady na Żywo” można obstawiać zakłady na trwające mecze lub wydarzenia. Unibet nie 
uznaje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości postawienia zakładu lub 
nieprawidłowy wynik wyświetlany w dziale z wynikami na żywo. Odpowiedzialność za sprawdzanie 
aktualnych wyników meczów i wydarzeń, ich postępu i czasu pozostałego do końca spotkania leży 
zawsze po stronie Właściciela Konta. Unibet nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w 
harmonogramie zakładów na żywo ani za przerwy w dostępności tej usługi. 
 

3) Funkcja „Wypłaty” 'Cash Out' umożliwia Właścicielowi Konta wypłacenie wygranej kwoty zakładu, 
którego status nie został jeszcze rozstrzygnięty, z zachowaniem jego bieżącej wartości. Dostępna jest 
dla wybranych wydarzeń, zarówno na etapie przed meczem, jak i w jego trakcie, oraz dla zakładów 
pojedynczych i wielokrotnych. Funkcji Wypłaty 'Cash Out' nie można używać do bezpłatnych 
zakładów. Żądania wypłaty 'Cash Out' mogą podlegać tej samej procedurze opóźnienia, o jakiej jest 
mowa w punkcie <Section A, Para 4.5>. Jeśli z jakiegokolwiek powodu w trakcie tego opóźnienia 
doszłoby do usunięcia oferty lub zmiany kursu, żądanie Wypłaty 'Cash Out' nie zostanie 
zaakceptowane, a Właściciel Konta zostanie o tym powiadomiony za pomocą komunikatu 
wyświetlanego na ekranie. Unibet zastrzega sobie prawo do oferowania takiej funkcji wyłącznie według 
własnego uznania oraz nie przyjmuje ani nie akceptuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za przypadki, 
gdy funkcja Wypłaty 'Cash Out' nie będzie dostępna. Jeśli żądanie Wypłaty 'Cash Out' zostanie 
pomyślnie zrealizowane, zakład zostanie natychmiast rozstrzygnięty, a następujące w późniejszym 
czasie, związane z tym zakładem wydarzenia nie zostaną uwzględnione. W przypadku wystąpienia 
błędu technicznego, problemu z kursem bądź rozstrzygnięciem zakładu w dowolnej chwili pomiędzy 
pierwotnym obstawieniem zakładu i wypłatą 'Cash Out', Unibet zastrzega sobie prawo do usunięcia 
takiej niedogodności zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie <Section A, Para 6.2>. 
 

4) „Uczestnik” oznacza obiekt będący częścią wydarzenia. W zakładach typu „Head to head” i „Triple 
head” Uczestnik oznacza tylko obiekty objęte danym zakładem „Head to head” lub „Triple head”. 
 

5) Termin ostateczny wyświetlony na stronie powinien być traktowany wyłącznie w celach 
informacyjnych. Unibet zastrzega sobie prawo do zawieszenia, częściowego lub w całości, możliwości 
stawiania zakładów w dowolnym momencie, który uzna za stosowany. 
 

6) Statystyki i artykuły zamieszczone na stronie Unibet powinny być uznawane za informacje dodatkowe, 
ale Unibet nie ponosi, ani nie przyjmuje, żadnej odpowiedzialności za poprawność tych informacji. 
Odpowiedzialność za poznanie wszystkich okoliczności danego wydarzenia leży zawsze po stronie 
Właściciela Konta. 
 

7) Teoretyczny zwrot w stałym kursie zakładów do odtwarzacza jest podany przez kurs z wszystkich 
możliwych wyników w ofercie. Teoretyczny zwrot dla gracza na ofercie zakładu z 3 wyników, bic 
można obliczyć w następujący sposób. 

Teoretyczne % = 1 / (1 / "kurs wynik a" + 1 / "kurs wynik b" + 1 / 
"kurs wynik c") x 100 



 

2. Rodzaje zakładów 
 

1)  „Mecz” (inaczej 1X2) to zakład, w którym obstawia się na (częściowy lub końcowy) wynik meczu lub 
wydarzenia. Dostępne opcje to: „1” = gospodarze/zawodnik 1, lub uczestnik wymieniony po lewej 
stronie oferty; „X” = remis, lub wybór dostępny po środku; „2” = goście/zawodnik 2, lub uczestnik 
wymieniony po prawej stronie oferty. W szczególnych przypadkach lub podczas określonych zawodów 
[Operator] może wyświetlać ofertę w tak zwanym formacie „amerykańskim” (tj. goście @ gospodarze), 
gdzie zespół gospodarzy jest wymieniony po zespole gości. Niezależnie od umieszczenia drużyn na 
tablicy/kuponie, odniesienia do drużyn „gospodarze” i „goście” będą zawsze odnosić się do 
rzeczywistych drużyn grających u siebie (gospodarz) i na wyjeździe (gość), odpowiednio, jak zostało 
określone przez oficjalną organizację. 
 
 

2) „Dokładny wynik” to zakład, w którym stawia się na (częściowy lub ostateczny) dokładny wynik 
meczu lub wydarzenia. 
 

3) „Ponad/Poniżej” (zwany inaczej "Totals")  to zakład, w którym stawia się na (częściową lub ostateczną) 
liczbę powtórzeń danego wydarzenia (np. goli, zdobytych punktów, rzutów rożnych, zbiórek, minut 
dodatkowych). W przypadku, gdy liczba powtórzeń danego wydarzenia równa się linii zakładów, 
wszystkie zakłady w takiej ofercie zostaną uznane za nieważne Na przykład: oferta w przypadku linii 
zakładów 128,0 punktów, i meczu zakończonego wynikiem 64-64 uznana zostanie za nieważną. 
 

4) „Parzyste/Nieparzyste” to zakład, w którym stawia się na (częściową lub ostateczną) liczbę powtórzeń 
danego wydarzenia (np. goli, zdobytych punktów, zbiórek, minut dodatkowych itd.). „Nieparzyste” 
oznacza 1, 3, 5 itd.; „Parzyste” oznacza 0, 2, 4 itd. 
 

5) Zakład „Head to head” lub „Triple Head” to konkurs pomiędzy dwoma lub trzema 
uczestnikami/wynikami, które są częścią oficjalnie zorganizowanego wydarzenia lub zostały wirtualnie 
stworzone przez Unibet. 
 

6) „Połowa/Pełne spotkanie” (HT/FT) to zakład, w którym obstawia się na wynik meczu do przerwy lub 
ostateczny. Np. jeśli wynik do przerwy to 1-0, a mecz kończy się wynikiem 1-1, wygrywają zakłady na 
1/X. Zakład jest nieważny, jeśli standardowy czas rozgrywania meczu jest inny, niż określono w 
zakładzie (tj. mecz jest rozgrywany w innym układzie niż dwie połowy). 
 

7) „Obstawianie części gry” („Period betting”) to zakład, w którym obstawia się na wynik każdej 
oddzielnej części danego meczu/wydarzenia, np. jeśli wyniki pod koniec każdej tercji meczu 
hokejowego wynoszą 2-0 / 0-1 / 1-1, wygrywa zakład 1/2/X. Zakład jest nieważny, jeśli standardowy 
czas rozgrywania meczu jest inny, niż określono w zakładzie (tj. mecz jest rozgrywany w układzie 
innym niż tercje). 
 

8) „Remis brak zakładu” („Draw No bet”) to zakład, w którym można obstawiać na „1” lub „2”, tak jak w 
punkcie <Section B, Para 2.1>. „Remis brak zakładu” jest także często wykorzystywany w przypadku, 
gdy oferta nie obejmuje kursu za remis. Jeśli w danym meczu nie ma zwycięzcy (np. mecz kończy się 
remisem) lub dane wydarzenie nie ma miejsca (np. pierwszy gol, remis brak zakładu i mecz kończy się 
wynikiem 0:0), obstawione kwoty są graczom zwracane. 
 



 

9) Zakład typu „handicap” dotyczy sytuacji, w których można obstawić na wygraną w wydarzeniu po 
dodaniu/odjęciu wartości handicapu (odpowiednio) do meczu/okresu/wyniku końcowego, do którego 
odnosi się taki zakład. W takich sytuacjach, gdy wynik po dostosowaniu linii handicapu wynosi 
dokładnie tyle, ile linia zakładu, wszystkie zakłady na określoną ofertę zostaną unieważnione. Przykład: 
zakład na wynik bramkowy -3,0 zostanie unieważniony, jeśli wybrana drużyna wygra mecz różnicą 
dokładnie 3 bramek (np. 3-0,4-1, 5-2). Jakiekolwiek odniesienie w tej sekcji do terminu „margines” 
należy rozumieć jako wynik odejmowania bramek/punktów uzyskanych przez 2 zespoły/uczestników. 
 
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie handicapy wyszczególnione w witrynie Unibet są obliczane w 
oparciu o wynik uzyskany od wskazanego początku meczu/okresu do wskazanego końca meczu/okresu. 
Zwyczajowo jednak dla niektórych ofert zakładów typu handicap w przypadku określonych dyscyplin 
sportowych (azjatycki handicap w piłce nożnej), uwzględniane będą tylko wyniki uzyskane od chwili 
obstawiania zakładu do końca wskazanego okresu, co powoduje zaniechanie jakichkolwiek 
bramek/punktów uzyskanych do momentu, w którym zakład został obstawiony lub przyjęty. 
Jakiekolwiek oferty zakładów o takich właściwościach zostaną jednoznacznie przedstawione w 
witrynie i oznaczone w historii zakładów Właściciela Konta, z uwzględnieniem wyniku na chwilę 
obstawiania zakładu. 
Istnieją trzy formaty zakładów typu handicap: 
Handicap dwustronny: Drużyna A (-1,5) kontra Drużyna B (+1,5) 
 
Przykład: 
·         Drużyna A otrzymuje handicap w postaci -1,5 bramki w meczu. Aby zakład został rozstrzygnięty 
jako wygrana, Drużyna A musi wygrać mecz z marginesem równym lub większym od wskazanego 
handicapu (tj. 2 bramek lub więcej). 
·         Drużyna B otrzymuje przewagę w postaci +1,5 bramki w meczu. Aby zakład został 
rozstrzygnięty jako wygrana, Drużyna B musi wygrać mecz, zakończyć go remisem bądź przegrać z 
marginesem równym bądź mniejszym od wskazanej przewagi (tj. przegrać z marginesem maksymalnie 
1 bramki). 
 
Handicap trójstronny: Drużyna A (-2) remis (dokładnie 2) kontra Drużyna B (+2) 
 
Przykład: 
 
·         Drużyna A otrzymuje handicap w postaci 2 bramek w meczu. Aby zakład został rozstrzygnięty 
jako wygrana, Drużyna A musi wygrać mecz z marginesem większym od wskazanego handicapu (tj. 3 
bramek lub więcej). 
·         Remis zapewni rozstrzygnięcie zakładu jako wygraną, jeśli mecz zakończy się dokładnie ze 
wskazanym marginesem (tj. mecz zakończy się np. z wynikiem 2-0, 3-1 lub 4-2). 
·         Drużyna B otrzymuje przewagę w postaci 2 bramki w meczu. Aby zakład został rozstrzygnięty 
jako wygrana, Drużyna B musi wygrać mecz, zakończyć go remisem bądź przegrać z marginesem 
równym bądź mniejszym od wskazanej przewagi (tj. przegrać z marginesem maksymalnie 1 bramki). 
 
Handicap azjatycki: Drużyna A (-1,75) kontra Drużyna B (+1,75) 
 
Przykład: 
 
·         Drużyna A otrzymuje handicap w postaci -1,75 bramki w meczu. Oznacza to, że stawka jest 
dzielona na 2 równe zakłady i obstawiana na wynikach -1,5 i -2,0. Aby zakład został całkowicie 



 

wypłacony dla wskazanego kursu, Drużyna A musi wygrać mecz z marginesem większym od obu 
wskazanych handicapów (tj. margines 3 bramek lub więcej). W przypadku, gdy Drużyna A wygrywa 
marginesem tylko 2 bramek, zakład zostanie rozstrzygnięty jako częściowa wygrana z pełną wypłatą 
dla części zakładu -1,5 oraz zwrotem środków dla części -2,0, ponieważ wynik dla tej części zakładu 
będzie traktowany jako „remis”. Jeśli mecz zakończy się innym wynikiem, np. Drużyna A zakończy go 
zwycięsko z marginesem tylko 1 bramki, cała kwota zakładu przepadnie. 
·         Drużyna B otrzymuje przewagę w postaci +1,75 bramki w meczu. Oznacza to, że stawka jest 
dzielona na 2 równe zakłady i obstawiana na wynikach +1,5 i +2,0. Aby zakład został w pełni 
wypłacony dla wskazanego kursu, Drużyna B musi wygrać mecz, zakończyć go remisem bądź przegrać 
z marginesem równym bądź mniejszym od wskazanych przewag (tj. przegrać z marginesem 
maksymalnie 1 bramki). W przypadku, gdy Drużyna B wygrywa marginesem dokładnie 2 bramek, 
zakład zostanie rozstrzygnięty jako częściowa przegrana ze zwrotem środków dla części zakładu -2,0 
oraz ich utratą dla części zakładu -1,5. Jeśli mecz zakończy się innym wynikiem, który będzie oznaczać 
porażkę Drużyny B z marginesem 3 lub większej liczby bramek, cała kwota zakładu przepadnie. 
 

10) „Podwójna szansa” to zakład, w którym można obstawiać jednocześnie dwa (częściowe lub ostateczne) 
wyniki meczu lub wydarzenia. Dostępne możliwości to: 1X, 12 i X2, gdzie „1”, „X” i "2" są zgodne z 
definicjami w punkcie <Section B, Para 2.1>. 
 

11) 5„Zwycięzca” („Outright”) lub „Miejsce” to zakład, w którym można wybrać jedną z możliwości i 
obstawiać na wygraną uczestnika lub zajęcie przez uczestnika określonego miejsca w klasyfikacji 
danego wydarzenia/turnieju/konkursu. Jeśli więcej niż jeden uczestnik zajmie to samo miejsce, zakład 
zostanie rozstrzygnięty zgodnie z definicją w punkcie <Section B, Para 5.14>. 
 

12) Zakład „na dwa sposoby" (inaczej EW) to zakład,  w którym obstawiamy albo wygraną, albo miejsce  
zgodnie z warunkami wypłat. Zakład składa się z dwóch części („wygrana" i „miejsce") o równej 
wartości. Rozstrzygając takie zakłady bierze się pod uwagę właściwe zasady dotyczące obstawiania 
„wygranej" i „miejsca," czyli określone zasady danej gry oraz <Section B, Para 5, Clause11>. 
 

13) "Minuty goli" to zakład, w którym obstawia się sumę minut, kiedy gole zostaną zdobyte. Przy 
rozstrzyganiu takich zakładów bierze się pod uwagę gole zdobyte w doliczonym czasie gry w obydwu 
połowach, tak, jakby gol był zdobyty w 45. minucie gry, w przypadku gdy gol został zdobyty w 
pierwszym doliczonym czasie gry, lub w 90. minucie, jeśli gol został zdobyty w czasie gry doliczonym 
do drugie połowy meczy. Gole samobójcze nie są brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu „minut goli" 
poszczególnego gracza. 
 

3. Zakłady symulowane 
 

1) Zakłady wirtualne/symulowane typu „Mecz” lub „Head to head” to wirtualne konkursy, w których 
rezultaty dwóch uczestników/drużyn (lub większej ich grupy), bezpośrednio ze sobą niekonkurujących 
w tym samym meczy/wydarzeniu/rundzie, są porównywane. Zakład jest rozstrzygany na podstawie 
całkowitej liczby konkretnych wydarzeń dla danego uczestnika (np. goli) w danym meczu. Zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie następujących kryteriów: 

a. O ile nie określono inaczej, zakłady dotyczą (odpowiedni) następnego oficjalnego rozgrywanego 
meczu/wydarzenia/rundy, w  których podani uczestnicy/drużyny są rozpisani do gry. 



 

b. Wszystkie odpowiednie mecze/wydarzenia/muszą zostać zakończone w tym samym dniu/sesji, w 
którym zaplanowane jest zakończenie danego meczu/wydarzenia/rundy w celu obstawienia zakładów, 
za wyjątkiem ofert, których wyniki zostały już rozstrzygnięte i w przypadku których rezultat nie 
mógłby w żaden sposób się zmienić, niezależnie od okoliczności. Zakłady te zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie osiągniętego rezultatu. 

c. Wyniki takich ofert będą uwzględniać wyłącznie okoliczności wynikające z rzeczywistej gry. Wyniki 
rozstrzygnięte na podstawie walkowerów oraz innych decyzji, o których mowa w punktach 2, 3 i 4 
<Section B, Para 5> nie będą brane pod uwagę. 

d. W przypadku, gdy kryteria podane powyżej nie będą rozstrzygające dla określenia wyniku ofert, do 
rozstrzygnięcia ofert stosowane będą następujące zasady w następującej kolejności: 

(i) właściwe określone zasady gry, o których mowa w <Section C>, 

(ii) zasady rozstrzygania rezultatów, o których mowa w <Section B, Para5>. 

Zakłady zostaną anulowane w przypadku braku możliwości ustalenia zwycięskiego rezultatu. 

2) „Grand Salami” to zakład, w którym można obstawić na całkowitą liczbę powtórzeń (na przykład: 
liczbę goli, liczbę runów) wydarzenia w serii meczów/wydarzeń w danej rundzie, danym dniu lub 
meczu. Aby zakłady były ważne, wszystkie powiązane mecze/wydarzenia muszą dobiec końca, za 
wyjątkiem tych wydarzeń, na które zakłady zostały już rozstrzygnięte i w przypadku których rezultat 
nie mógłby w żaden sposób się zmienić, niezależnie od okoliczności. Zakłady te zostaną rozstrzygnięte 
na podstawie osiągniętego rezultatu. 
 

3) Zakłady „Ponad/Poniżej” obejmujące klasyfikację uczestników w  
występach/wydarzeniach muszą być interpretowane w następujący sposób: „Ponad” oznacza pozycję 
gorszą lub niższą, a „Poniżej” pozycję lepszą lub wyższą. Przykład: Zakład typu „Ponad/Poniżej” na 
pozycję zawodnika w turnieju z linią 2,5 zostanie rozstrzygnięty na korzyść „Poniżej”, jeśli gracz 
ukończy turniej na miejscu pierwszym lub drugim. Wszystkie inne pozycje oznaczają zwycięstwo 
zakładu „Ponad”. 
 

4) Zakłady na „kwartę / połowę / okres X” odnoszą się do wyniku osiągniętego w określonych ramach 
czasowych i nie obejmują żadnych innych goli/punktów/wydarzeń z innych części meczu/wydarzenia. 
W przypadku rozegrania meczu w innym formacie, niż określono w zakładzie, zakłady te zostaną 
unieważnione. 
 

5) Zakłady na „wynik do końca kwarty / połowy / okresu X” odnoszą się do wyniku meczu/wydarzenia po 
zakończeniu danego okresu i obejmują także wszystkie punkty/gole/wydarzenia z poprzednich części 
danego wydarzenia/meczu. 
 

6) Zakłady na „wyścig do X punktów / wyścig do X goli...” i podobne oferty oznaczają zakłady na to, 
który uczestnik/zespół jako pierwszy osiągnie konkretną liczbę punktów/goli/powtórzeń danego 
wydarzenia. Jeśli dana oferta zawiera ramy czasowe (lub jakiekolwiek inne ograniczenie czasowe), 
zakład ten nie obejmuje jakichkolwiek punktów/goli/wydarzeń z innych części danego 
meczu/wydarzenia, które nie są związane z określonymi ramami czasowymi. Jeśli dany wynik nie 
został osiągnięty w określonych ramach czasowych (jeśli zostały wyznaczone), wszystkie zakłady 



 

uznaje się za nieważne, o ile nie określono inaczej. 
 

7) Zakład na „zwycięzcę punktu X / strzelca gola X” i podobne oferty oznaczają zakład na to, kto strzeli 
danego gola lub wygra dany punkt lub punkty, bądź wykona inną czynność. Przy rozstrzyganiu tych 
zakładów żadne wydarzenia sprzed wydarzenia określonego w zakładzie nie będą brane pod uwagę. 
Jeśli dane wydarzenie nie miało miejsca lub dany gol/punkt nie został zdobyty w określonych ramach 
czasowych (jeśli zostały wyznaczone), wszystkie zakłady uznaje się za nieważne, o ile nie określono 
inaczej. 
 

8) Zakłady obejmujące wystąpienie konkretnego wydarzenia w określonym czasie, np. „pierwsza karta” 
lub „następna drużyna, która otrzyma karne minuty” zostaną unieważnione, jeśli podjęcie decyzji o 
zwycięskim rezultacie nie jest możliwe bez wzbudzania uzasadnionych wątpliwości, np. gdy dwaj 
zawodnicy z przeciwnych drużyn otrzymają kartki w tej samej przerwie w grze. 
 

9) „Drużyna, która pierwsza zdobędzie gola i wygra” oznacza jedną z wymienionych drużyn, które strzelą 
pierwszego gola i wygrają mecz. Jeśli w meczu nie padną żadne bramki, zakład zostanie unieważniony. 
 

10) Zakład uwzględniający „czyste konto” oznacza, że drużyna biorąca udział w meczu nie może stracić 
żadnej bramki. 
 

11) „Drużyna, która nadrobi straty i wygra” odnosi się do tego, ze drużyna biorąca udział w meczu wygra 
go po tym, jak miała przynajmniej jedną bramkę straty w którymkolwiek momencie meczu. 
 

12) Jakiekolwiek odwołanie do tego, że drużyna musi wygrać wszystkie połowy/okresy (np. drużyna, która 
wygra obie połowy) oznacza, że dana drużyna musi zdobyć więcej bramek niż drużyna przeciwna w 
trakcie wszystkich określonych połów/okresów meczu. 
 

13) Jakiekolwiek odwołanie do „przerw w grze” oznacza liczbę minut wyznaczoną przez odpowiedniego 
sędziego, a nie faktyczny czas gry. 
 

14) Zakłady na „zawodnika meczu” lub „najbardziej wartościowego zawodnika” zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie decyzji organizatorów turnieju, o ile nie określono inaczej. 
 

15) Zakłady odnoszące się do „decydującej bramki” są rozstrzygane na podstawie tego, kto strzelił gola, 
który pod koniec meczu/spotkania (w zależności od tego, co ma zastosowanie) zadecydował o 
niepodważalnym zwycięstwie i po którym wszystkie inne gole nie mają żadnego wpływu na ostateczny 
wynik meczu. Aby zakład został rozstrzygnięty na „TAK” drużyna wybranego gracza musi zwyciężyć 
dany mecz (w przypadku jednego meczu) lub przejść do następnej rundy / wygrać turniej. Pod uwagę 
brane są gole zdobyte w przepisowym i dodatkowym czasie gry, ale nie w trakcie serii rzutów karnych. 
 

16) Zakłady na mecze, turnieje i inne imprezy, w trakcie których można wybrać jedno z konkretnych 
wydarzeń, które mogą wystąpić w trakcie meczu (np. pytanie „Co najpierw stanie się z tym 
zawodnikiem?” z możliwościami „strzeli gola, otrzyma żółtą/czerwoną kartkę,  
zostanie zastąpiony”) będą unieważniane, jeśli żadne ze wymienionych wydarzeń nie wystąpi. 
 

17) Zakłady na transfery obejmują także zawodników wypożyczanych do klubów. 
 



 

18) Zakłady odwołujące się do zmiany trenera obejmują osobę, która pełni stanowisko głównego 
trenera/menedżera (w zależności od tego, co ma zastosowanie), która z dowolnego powodu odchodzi ze 
stanowiska / jest wyrzucana z posady. Zakłady te uznaje się za ważne, i zostaną one rozstrzygnięte 
adekwatnie, nawet wtedy, gdy dwie osoby pełniące dane stanowisko (jeśli takie są) odchodzą. W 
przypadku, gdy pomiędzy obstawieniem zakładu a ostatnim meczem danej ligi nie będzie żadnych 
zmian (wyłączając spotkania barażowe, mecze spadkowe, rozgrywki po sezonie itd.), zakłady 
postawione po ostatniej zmianie trenera (jeśli takowa nastąpiła) będą nieważne, o ile w trakcie 
stawiania zakładu nie została zaproponowana odpowiednia opcja. 
 

19) Oferty związane z tym, która drużyna (lub który uczestnik) osiągnie konkretny rezultat przeciwko innej 
drużynie lub innemu uczestnikowi (np. następna drużyna, która wygra z drużyną x), oraz oferty 
związane z pozycją w klasyfikacji w konkretnym dniu, będą uznawane za ważne i zostaną 
rozstrzygnięte niezależnie od ewentualnych zmian dat spotkań lub liczby rozegranych spotkań/rund. 

20) Rozstrzygnięcie ofert dotyczących tego, która(-e) drużyna(-y)/który(-rzy) zawodnik(-cy) jest 
pierwszym, który osiągnął konkretne osiągnięcie względem innej drużyny(drużyn)/innego zawodnika(-
ów) (np. rozstrzygnięcie, która drużyna zdobędzie punkt pierwsza w meczu w dniu X, oparte będzie na 
terminie odpowiedniego meczu, w którym zdobyto taki sam punkt. Na przykład: drużyna A rozgrywa 
mecz w sobotę i zdobywa swojego pierwszego gola w 43. minucie meczu, podczas gdy drużyna B 
rozgrywa mecz w niedzielę i zdobywa pierwszego gola w 5. minucie - w takim przypadku drużyna B 
ogłoszona zostanie zwycięzcą. 

21) Od czasu do czasu Unibet może opublikować oferty odnoszące się do pojedynczych występów 
uczestnika/drużyny; lub oferty, które łączą w sobie potencjalne wyniki 2 lub większej liczby 
drużyn/uczestników spotkania (np. ulepszone zakłady wielokrotne), przy wyższych kursach niż 
normalnie dostępne. Unibet zastrzega sobie prawo do wycofania takich ofert, zmiany odpowiednich 
kursów bądź wprowadzenia jakichkolwiek dalszych zmian, które Unibet według własnego uznania 
uzna za konieczne. 

Rozstrzygnięcie tych ofert będzie opierać się na następujących kryteriach: 

1. O ile nie wskazano inaczej, zakłady odnoszą się do kolejnego oficjalnego meczu/wydarzenia/rundy 
(odpowiednio), w których wskazani uczestnicy/drużyny mają wziąć udział. 

2. Wszystkie odnośnie wydarzenia muszą zakończyć się w ramach tego samego dnia/sesji 
(odpowiednio), wskazanych w związku z określoną ofertą. Jeśli tak się nie stanie, to wszystkie stawki w 
ofercie zostaną w pełni zwrócone, za wyjątkiem tych ofert, których rezultaty zostały ustalone przed 
zapadnięciem decyzji i których rezultat nie mógłby w żaden sposób ulec zmianie, niezależnie od 
okoliczności. Zakłady te zostaną rozstrzygnięte na podstawie osiągniętego rezultatu. 

3. Wyniki dla tych ofert będą uwzględniać tylko wystąpienia pochodzące z rzeczywistych rozgrywek. 
Wyniki dotyczące walkowerów oraz inne decyzje wskazane w punktach 2, 3 i 4 <Section B, Para 5> 
nie będą uwzględniane. 

4. Wszystkie warunki dotyczące zakładu muszą być całkowicie i bezwzględnie spełnione, aby zakład 
został rozstrzygnięty jako wygrana, niezależnie od jakichkolwiek możliwych konfliktów z zasadami 
danej dyscypliny sportowej lub dowolną interpretacją w oparciu o poprzednie lub bieżące prezentacje 
ofert związanych z wydarzeniami dla danej dyscypliny sportowej oraz od sposobu ich typowej 



 

prezentacji w Zakładach Bukmacherskich Unibet. Zakłady zostaną rozstrzygnięte jako nieważne, jeśli 
ustalenie wyniku wygrywającego będzie nadal niemożliwe. 

Pomimo tego że Unibet podjął wszystkie konieczne środki ostrożności, aby zapewnić najwyższy 
poziom świadczonych usług, należy pamiętać, że kursy mogą ulegać zmianom w taki sposób, że w 
określonej chwili mogą nie odzwierciedlać ulepszonej wartości w odniesieniu do ofert zakładów 
dostępnych w witrynie. 

22) „Teaser +” pozwala użytkownikowi na przydzielenie tej samej wstępnie ustawionej ilości punktów 
wszystkim wynikom obecnym w zakładzie wielokrotnym (kombinowanym) zawierającym opcje 
Spread (Handicap), Suma (Ponad/Poniżej) lub kombinację obu. Przykład: Użytkownik łączy drużynę X 
NFL +6,5 punktów w zakładzie wielokrotnym z opcją Ponad 41 punktów w meczu NFL pomiędzy 
drużyną Y a drużyną Z. Wybierając opcję „Teaser+ futbol 6 punktów”, linie i kursy zostają przeliczone 
na zakład wielokrotny zawierający drużynę X +12,5 punktów (poprzednio +6,5) w połączeniu z opcją 
Ponad 35 punktów (poprzednio Ponad 41). Jeśli jakakolwiek część zakładu „Teaser +” zostanie uznana 
za nieważną (push), ta konkretna pozycja zostanie wykluczona z zakładu wielokrotnego, a obliczenie 
kursów/wypłaty zostanie odpowiednio dostosowane. 

23) Zakłady odnoszące się do „Reszty meczu” lub podobne będą uwzględniały tylko wyniki i zdarzenia 
uzyskane od momentu wniesienia zakładu do końca podanego okresu, pomijając w ten sposób wszelkie 
zdarzenia zarejestrowane przed momentem postawienia i zaakceptowania zakładu. 

24) Zakłady na konkretne przedziały czasowe / interwały (przykład: Wynik meczu między 60:00–
89:59) uwzględnią tylko wyniki i zdarzenia zakumulowane w określonym przedziale czasowym / 
interwale. Rozstrzygnięcie nie weźmie pod uwagę żadnych innych punktów/bramek/zdarzeń z innych 
części wydarzenia/meczu poza określonym przedziałem czasowym / interwałem, w tym czasu przerw w 
grze, chyba że określono inaczej. 

4. Zakłady systemowe 
 

1) W zakładach przedmeczowych na jednym kuponie można połączyć do dwunastu (12) różnych 
zakładów. W oparciu o tych dwanaście zakładów  Właściciele Konta mogą sami wybrać liczbę 
zakładów pojedynczych, podwójnych, potrójnych itd. 
 

2) W zakładach na żywo można na jednym kuponie połączyć do dwunastu (12) różnych ofert w formie 
zakładu kumulacyjnego. Wszystkie wybrane mecze/oferty w zakładzie kumulacyjnym muszą być 
zawarte na kuponie i nie są dostępne inne opcje wielokrotne (na przykład: pojedyncze, podwójne itp.), 
które wykluczają 1 lub większą liczbę meczów/ofert. 
 

3) Z powodu zależności pomiędzy rezultatami, zgodnie z definicją w punkcie <Section A, Para 5.4>. oraz 
biorąc pod uwagę wszelkie inne czynniki, Unibet zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 
kombinacji. Decyzja ta leży wyłącznie w gestii serwisu Unibet. 
 

4) Możliwe jest uwzględnienie jednego meczu, lub kilku, jako „bankierów”, co oznacza, że wybrane 
mecze/wydarzenia są uwzględnione na wszystkich kuponach. 
 

5) „Trixie” to kombinacja, która uwzględnia jeden zakład potrójny i trzy zakłady podwójne z 3 meczy. 



 

 

6) “Patent” to kombinacja, która zawiera jeden zakład potrójny, trzy zakłady podwójne i trzy zakłady 
pojedyncze z selekcji trzech meczów. 
 

7) „Yankee” to kombinacja, która uwzględnia jeden zakład poczwórny, cztery zakłady potrójne i 6 
zakładów podwójnych z 4 meczy. 

 

8) “Canadian” (inaczej “Super Yankee”) to kombinacja, która zawiera jeden zakład pięciokrotny, pięć 
zakładów czterokrotnych, dziesięć zakładów potrójnych i dziesięć zakładów podwójnych z selekcji 
pięciu meczów. 

 

9) “Heinz” to kombinacja, która zawiera jeden zakład sześciokrotny, sześć zakładów pięciokrotnych, 
piętnaście zakładów czterokrotnych, dwadzieścia zakładów potrójnych i piętnaście zakładów 
podwójnych z selekcji sześciu meczów. 

 

10) “Super Heinz” to kombinacja, która zawiera jeden zakład siedmiokrotny, siedem zakładów 
sześciokrotnych, dwadzieścia jeden zakładów pięciokrotnych, trzydzieści pięć zakładów 
czterokrotnych, trzydzieści pięć zakładów potrójnych i dwadzieścia jeden zakładów podwójnych z 
selekcji siedmiu meczów. 

 

11) “Goliath” to kombinacja, która zawiera jeden zakład ośmiokrotny, osiem zakładów siedmiokrotnych, 
dwadzieścia osiem zakładów sześciokrotnych, pięćdziesiąt sześć zakładów pięciokrotnych, 
siedemdziesiąt zakładów czterokrotnych, pięćdziesiąt sześć zakładów potrójnych i dwadzieścia osiem 
zakładów podwójnych z selekcji ośmiu meczów. 

 

12) Z powodów technicznych, gdy jest taka potrzeba, w wartościach kursów w historii zakładów  
Właściciela Konta druga liczba po przecinku jest zaokrąglona do najbliższej wartości dziesiętnej. 
Wypłata jest jednak obliczana na podstawie faktycznego kursu pomnożonego przez stawkę, a 
zaokrąglenie to nie jest brane pod uwagę. 

5. Rozstrzyganie rezultatów 
 

1) Przy rozstrzyganiu o rezultacie danego meczu/wydarzenia Unibet stara się zawsze korzystać z 
informacji uzyskanych z pierwszej ręki (w trakcie lub zaraz po zakończeniu danego wydarzenia), przez 
transmisje telewizyjne, streaming (internetowy i z innych źródeł) oraz oficjalne strony internetowe. 
Jeśli nie będzie można uzyskać niezbędnych informacji z pierwszej ręki i/lub źródeł oficjalnych i/lub 



 

informacje w nich zawarte będą w oczywisty zawierały Błąd, rozstrzygnięcie zakładu zostanie 
przeprowadzone na podstawie innych źródeł dostępnych publicznie. 
 

2) Rozstrzygając zakład, nie są brane pod uwagę jakiekolwiek zmiany wynikające z i/lub spowodowane 
między innymi dyskwalifikacją, nałożeniem kar, protestami, rezultatami zmienionymi decyzją sędziów 
i/lub dalszymi zmianami w oficjalnym rezultacie, które mają miejsce po zakończeniu wydarzenia i 
opublikowaniu rezultatu, nawet jeśli był to rezultat wstępny.  W przypadku zakładów dotyczących 
konkursów, które trwają dłużej, niż 1 rundę/etap (np. zakładów sezonowych), pod uwagę brane będą 
wyłącznie zmiany dotyczące zakładów, których rezultat nie został jeszcze rozstrzygnięty. Kroki takie 
muszą być ogłoszone przez stowarzyszenie nadzorujące zanim ostatnia zaplanowana runda/etap będą 
wzięte pod uwagę. Wszelkie zmiany wprowadzone po tym terminie lub dotyczące zakładów, które 
zostały już rozstrzygnięte na podstawie wydarzeń, jakie miały miejsce podczas wydarzenia/konkursu, 
nie zostaną rozstrzygnięte wzięte pod uwagę. 
 

3) Wydarzenia, które nie zostały uznane i/lub dopuszczone w trakcie meczu/turnieju przez sędziów (np. 
nieuznane bramki), nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów. O ile oferta nie wskazuje 
inaczej, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, Unibet rozstrzygnie oferty w oparciu o dokładny czas, w 
którym gra została przerwana/wznowiona (odpowiednio) poprzez określone wydarzenie (np. piłka 
wypadła poza linię boiska lub przekroczyła linię bramkową). W przypadku zakładów odnoszących się 
do akumulacji określonego wydarzenia (np. łączna liczba rzutów różnych) i/lub wykonania danego 
działania, takie wydarzenie będzie musiało mieć miejsce w trakcie wskazanego przedziału czasowego 
(np. podczas wykonywania rzutu rożnego). W takich sytuacjach, jeśli wydarzenie zostanie przyznane, 
ale nie zrealizowane, nie zostanie uwzględnione w ramach rozstrzygania zakładu. 
 

4) Wszystkie zakłady na mecze/wydarzenia, które w ogóle się nie odbędą lub zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie walkowera, zostaną uznane za nieważne. 
 

5)  W przypadku przerwania danego wydarzenia wszystkie zakłady, których rozstrzygnięcie nastąpiło 
przed przerwaniem i których wynik nie mógłby ulec zmianie, niezależnie od dalszych zdarzeń, zostaną 
rozstrzygnięte zgodnie z osiągniętym wynikiem.  Jeśli przerwane wydarzenie nie zostanie wznowione 
w ciągu 12 godzin od jego rozpoczęcia, wszystkie oczekujące oferty związane z wydarzeniem zostaną 
uznane za nieważne. 
 
 

6)  Jeśli wydarzenie zostanie przerwane, a następnie zostanie zaplanowane jego ponowne rozpoczęcie od 
początku, wszystkie zakłady postawione przed pierwszym meczem, które nie mogły zostać 
rozstrzygnięte na podstawie wyników z gry przed przerwaniem meczu, zostaną unieważnione, 
niezależnie od tego, czy i kiedy mecz będzie kontynuowany. 
 
 

7) 7) Każde wydarzenie, które nie rozpocznie się w ciągu 12 godzin od czasu rozpoczęcia, który został 
ostatnio podany przez związek sportowy, zostanie uznane za nieważne. Obejmuje to przypadki takie jak 
mecze, które są przełożone z powodu złej pogody, zamieszki na trybunach lub podobne scenariusze. 
Wyjątkiem są przypadki wydarzeń, których czas rozpoczęcia nie został jeszcze oficjalnie określony 
przez związek sportowy w chwili postawienia zakładu, lub te wydarzenia, które zostały przeniesione z 
powodu konfliktów w harmonogramach / transmisjach telewizyjnych, ale są rozgrywane w ciągu tego 
samego dnia meczowego (jeśli dotyczy). W takich przypadkach zakłady pozostaną ważne, o ile 



 

wymienione wydarzenie jest następnym oficjalnym meczem z danego turnieju/ligi/zawodów 
zaplanowanym dla wszystkich uczestników w ofercie. 
 
 

8)  W przypadku wydarzeń, które nie zostały ukończone w przepisowym czasie, a których rezultat 
ustalono na podstawie decyzji związku sportowego w ciągu 12 godzin od rozpoczęcia wydarzenia, 
[Operator] uzna wydaną decyzję za oficjalny rezultat dla ofert związanych z wynikiem wydarzenia, np. 
Mecz, Zakład bez remisu i Podwójna szansa, pod warunkiem, że wydana decyzja nie zmienia wyniku 
wyżej wymienionych zakładów w momencie przerwania rozgrywki. W takiej sytuacji stawki zostaną 
zwrócone. Wszystkie oferty wymagające podliczenia poszczególnych zdarzeń (przykład: Łączna liczba 
bramek, Handicap, itp.) zostaną unieważnione, za wyjątkiem tych, których rezultaty zostały ustalone 
przed przerwaniem wydarzenia i których rozstrzygnięcie nie mogłoby w żaden sposób ulec zmianie, 
niezależnie od przyszłych okoliczności. Zakłady te zostaną rozstrzygnięte na podstawie osiągniętego 
rezultatu. 
 
 

9) Wszystkie oferty związane z niedokończonymi meczami/wydarzeniami, które nie są organizowane 
przez oficjalny związek sportowy (np. mecze towarzyskie pomiędzy klubami), będą unieważniane, o ile 
nie zostanie rozegrane przynajmniej 90% przepisowego czasu gry, patrz punkt <Section B, Para 1.1>. 
W przypadku przerwania meczu/wydarzenia po upłynięciu 90% regulaminowego czasu gry, zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu w momencie przerwania meczu/wydarzenia. 
 

10) W przypadku zakładów, takich jak między innymi liczba oddanych strzałów, liczba strzałów oddanych 
w światło bramki, posiadanie piłki, liczba asyst, liczba zbiórek itd. rozstrzygnięcia będą oparte na 
definicji wykorzystywanych do opracowywania statystyk podawanych przez odpowiedni związek 
sportowy. Unibet nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z własnej interpretacji tych 
terminów, o ile skargi nie będą one poparte niepodważalnymi dowodami. 
 

11) W przypadku zakładów na „Zwycięzcę” („Outright”) lub „Miejsce”, jeśli uczestnicy nie biorą udziału 
w wydarzeniu lub wycofają się z niego (przed jego rozpoczęciem lub w trakcie), stawki nie będą 
zwracane, o ile nie określono inaczej. Unibet zastrzega sobie wyłączne prawo do zastosowania do 
każdego turnieju 4 zasady Tattersalla, która została wyjaśniona w punkcie <Section B, Para 6>. 
Informacja o tym zostanie zamieszczona w ofercie i/lub zasadach obejmujących konkretną dyscyplinę. 
 

12) Unibet nie zwraca stawek za zakłady nawet, jeśli zwycięskim rezultatem/uczestnikiem 
meczu/wydarzenia jest uczestnik/rezultat, który nie był dostępny w trakcie stawiania zakładu. W 
przypadku wszystkich rodzajów zakładów, właściciel konta ma możliwość poproszenia o wycenienie 
zakładu na uczestnika/rezultat spoza listy. Unibet zastrzega sobie prawo do odmowy takiej prośby, a 
decyzja ta leży wyłącznie w gestii serwisu Unibet. 
 

13) W przypadku, gdy uczestnik zostanie zdyskwalifikowany / nie będzie mógł kontynuować / otrzyma 
zakaz występów i nie weźmie udziału w następnej fazie/części danego wydarzenia/turnieju, wydarzenie 
to będzie rozpatrywane, jako mające miejsce w momencie usunięcia uczestnika z 
turnieju/konkursu/meczu. Jakiekolwiek modyfikacje wynikające ze wspomnianych wydarzeń w żaden 
sposób nie wpływają na wcześniejsze rezultaty. 
 

14) Jeśli co najmniej dwóch uczestników uzyskało identyczną pozycję końcową i nie zaoferowano kursu 
dla wyniku remisowego, wypłata zostanie obliczona poprzez podzielenie stawki przez liczbę 



 

uczestników uzyskujących daną pozycję i odpowiednio rozstrzygnięta. Wypłata będzie zawsze 
przynajmniej równa postawionej stawce, za wyjątkiem zakładów „Head to head”, patrz <Section B, 
Para 2.5> i <Section B, Para 5.19> 
 

15) W „Zakładach grupowych” (inaczej „najlepszy z X”), aby zakład był ważny, wszyscy wymienieni 
uczestnicy muszą wziąć udział w wydarzeniu. 
 

16) W „Zakładach grupowych” (inaczej „najlepszy z X”), aby zakład był ważny, przynajmniej jeden z 
wymienionych uczestników musi ukończyć dane wydarzenie. Jeśli to nie nastąpi, a dany związek 
sportowy nie ma żadnych szczególnych zasad dotyczących rozstrzygania remisów, zakłady zostaną 
unieważnione. 
 

17) W przypadku zakładów „Head to head” pomiędzy dwoma lub trzema uczestnikami, aby zakład uznano 
za ważny, wszyscy wymienieni uczestnicy muszą wziąć udział w wydarzeniu lub rundzie objętych 
zakładem. 
 

18) W przypadku zakładów „Head to head” pomiędzy dwoma lub trzema uczestnikami, jeśli obaj 
uczestnicy zajmą tę samą pozycję / zdobędą tę samą liczbę punktów lub zostaną wyeliminowani na tym 
samym etapie konkursu lub turnieju, wszystkie stawki zostaną zwrócone, o ile dany związek sportowy 
nie posiada żadnych szczegółowych zasad dotyczących rozstrzygania remisów. W takim przypadku 
wszystkie zakłady zostaną uznane za ważne. 
 

19) W przypadku zakładu „Head to head” pomiędzy trzema uczestnikami i kilkoma zwycięskimi 
rezultatami, kurs zostanie podzielony przez liczbę zwycięskich rezultatów, niezależnie od tego, czy 
końcowy wynik jest niższy niż stawka Właściciela Konta. 
 

20) Jeśli zakład „Head to head” jest oferowany pomiędzy różnymi rundami/etapami, aby zakłady były 
ważne, wszyscy uczestnicy muszą wziąć udział w nadchodzącej rundzie / nadchodzącym etapie. 
 

21) O ile nie określono inaczej, za każdym razem, gdy związek organizujący rozgrywki uzna, że w celu 
określenia klasyfikacji, zwycięzców ligi, spadku lub promocji ligowej itd., należy doliczyć do nich 
dodatkowe rundy, mecze lub serie meczów (np. mecze barażowe, spadkowe, posezonowe), które 
odbywają się po zakończeniu tak zwanego sezonu zasadniczego, Unibet weźmie pod uwagę wyniki i 
rezultaty tych wydarzeń przy rozstrzyganiu zakładów obejmujących ostateczną klasyfikację ligi, 
awanse, spadki itd. Na przykład, sezonowe zakłady na zwycięzcę ligi NHL będą obejmować także 
zwycięzców Pucharu Stanley'a. 
 

22) Zakłady oparte na porównaniu wyników dwóch drużyn/uczestników, lub ich większej liczby, w 
określonym czasie/turnieju będą rozstrzygane wyłączne na podstawie rezultatów osiągniętych przez te 
drużyny / tych uczestników, niezależnie od innych uczestników tego samego turnieju/wydarzenia. 
 

23) O ile nie określono inaczej, oferty obejmujące rezultaty jednego gracza w konkretnej lidze krajowej 
(np. całkowita liczba strzelonych bramek zawodnika X w lidze Y), oraz zakłady „Head to head” 
obejmujące grę dwóch zawodników w ligach krajowych, nie biorą pod uwagę wydarzeń, które mają 
miejsce w ramach meczów barażowych / spadkowych / posezonowych lub jakichkolwiek innych 
meczów, lub ich serii, które odbywają się po tak zwanym sezonie zasadniczym. 
 



 

24) Oferty obejmujące całkowitą liczbę wydarzeń związanych z daną drużyną, zarówno w ramach 
zakładów na jedną drużynę w danej lidze krajowej (np. całkowita liczba bramek strzelonych przez 
drużynę X), jak i w zakładów „Head to head” obejmujących grę dwóch drużyn w ligach krajowych (np. 
największa liczba minut karnych w lidze X – drużyna Y przeciwko drużynie Z), oraz zakładów 
obejmujących ogólną grę ligową (np. drużyna, która w lidze X otrzyma najwięcej żółtych kartek), nie 
obejmują wydarzeń, które mają miejsce w ramach meczów barażowych / spadkowych / posezonowych 
lub jakichkolwiek innych meczów, lub ich serii, które odbywają się po tak zwanym sezonie 
zasadniczym. 
 

25) W przypadku zakładów obejmujących grę pojedynczego gracza w danej lidze krajowej (np. liczba 
strzelonych bramek przez zawodnika X w lidze Y), oraz zakładów „Head to head” obejmujących grę 
dwóch zawodników w ligach krajowych, zakłady zostaną unieważnione, jeśli w związku z jednym z 
uczestników nastąpi jedno z poniższych: (i)Uczestnik nie weźmie udziału w przynajmniej 50% meczów 
objętych zakładem (wyłączając ewentualne mecze barażowe / spadkowe / posezonowe); (ii)Uczestnik 
nie weźmie udziału w przynajmniej jednym meczu po postawieniu zakładu; (iii)Uczestnik uzyska taką 
samą liczbę wydarzeń/punktów/minut itd., co drugi uczestnik. 
 

26) W przypadku zakładów obejmujących grę pojedynczego gracza w trakcie konkretnego wydarzenia (np. 
liczba strzelonych bramek przez zawodnika X w międzynarodowym turnieju), oraz zakładów „Head to 
head” obejmujących grę dwóch zawodników w danych wydarzeniach, zakłady zostaną unieważnione, 
jeśli w związku z jednym z uczestników nastąpi jedno z poniższych: (i)Uczestnik nie weźmie udział w 
wydarzeniu; (ii)Uczestnik nie weźmie udziału w przynajmniej jednym meczu po postawieniu zakładu; 
(iii)Uczestnik uzyska taką samą liczbę punktów/wydarzeń/minut itd., co drugi uczestnik. 
 

27) Podczas niektórych wydarzeń Unibet może oferować jedynie ograniczony wybór uczestników, a także 
dodatkowe opcje dla zakładów, np. „dowolny inny”, „boisko” lub podobne. Opcja ta obejmuje 
wszystkich niewymienionych uczestników, za wyjątkiem tych, którzy są wyraźnie wspomniani, jako 
dostępni. 
 

28) Oferty nawiązujące do rezultatów gry uczestnika/uczestników w danym wydarzeniu (np. gracz X vs 
boisko) będą nieważne, jeśli wspomniany uczestnik (lub uczestnicy) nie weźmie udziału w danym 
turnieju. 
 

29) Wszelkie rodzaje kwalifikacji poprzedzających imprezę główną są uznawane za jej część. W związku z 
tym, wszyscy uczestnicy wyeliminowani na etapie kwalifikacji zostaną uznani za przegrywających 
wobec tych, którzy się zakwalifikowali wcześniej lub zakwalifikowali się w ramach kwalifikacji. 
 

30) Oferty zakładów wymagających, aby uczestnik (lub uczestnicy) wziął udział w przynajmniej dwóch 
etapach/rundach, aby przejść do następnej fazy/rundy turnieju, pozostaną ważne, niezależnie od 
jakichkolwiek opóźnień/zmian dat meczów, o ile ten mecz (lub te mecze) zostanie faktycznie rozegrany 
w ramach danego turnieju. 

31) Zakład na „kwalifikację uczestnika” wymagający tylko jednego etapu / jednej rundy, aby móc przejść 
do następnego etapu / następnej rundy turnieju (włączywszy wszystkie przedłużenia / dodatkowe 
mecze, np. powtórzone mecze), zostanie unieważniony, jeśli wspomniany mecz nie zostanie rozegrany 
w ciągu 36 godzin od momentu pierwotnego czasu rozpoczęcia. 
 

32)  Jeśli wydarzenie zostanie przeniesione z pierwotnie ogłoszonego miejsca i/lub zmieni się jego 
powierzchnia do gry, nie będzie to traktowane jako powód do unieważnienia ofert, chyba że (i) 



 

narzucają to zasady związane z danym sportem, a nowe miejsce, w którym odbywa się wydarzenie, to 
zwyczajowo „własne” boisko uczestnika biorącego udział w meczu, z wyjątkiem sytuacji podanych 
poniżej. Zgodnie z ogólną zasadą [Operator] będzie nazywał drużynę gospodarzy (gospodarz) i drużynę 
gości (gość) tak, jak określił związek sportowy dla danego meczu/zawodów. Zakłady na mecze 
rozgrywane na tak zwanych „neutralnych boiskach” pozostają ważne bez względu na to, czy takie 
informacje zostały szczegółowo określone w ofercie zakładu i/lub w kolejności wyświetlania drużyn na 
tablicy z zakładami. W przypadkach, gdy istnieje rozbieżność pomiędzy kolejnością wyświetlania 
drużyn/uczestników na oficjalnej stronie internetowej a sposobem ich umieszczenia na tablicy z 
zakładami, a ponadto taka rozbieżność wywiera znaczny wpływ na kursy meczu/zawodów, [Operator] 
unieważni zakłady, których dotyczy ten problem. Taka ewentualność jest rozważana tylko w 
przypadkach, gdy rozbieżność ma istotny i widoczny wpływ na kursy. Na przykład w przypadku 
zamiany miejscami drużyn gospodarzy i gości w meczu hokeja na lodzie [Operator] unieważni zakłady. 
Niemniej jednak [Operator] uzna za ważne zakłady postawione na wydarzenia, w których nie występuje 
tzw. przewaga własnego boiska oraz w przypadku neutralnych miejsc gry. Przykłady takich 
przypadków obejmują między innymi turnieje tenisowe, walki MMA, gry pojedyncze w ogóle lub 
określone wydarzenia, takie jak końcowe/późne etapy zawodów drużynowych odbywających się w 
ustalonych wcześniej miejscach, np. Superbowl, NCAA Final 4 lub finał Pucharu Włoch w piłce 
nożnej, nawet jeśli dane miejsce można potencjalnie uznać za zwyczajowo „własne” boisko dla jednej z 
uczestniczących drużyn. W takich przypadkach wspomniane wydarzenia będą traktowane jako 
rozgrywane w neutralnych miejscach, a wszystkie zakłady pozostaną ważne niezależnie od kolejności 
wyświetlania drużyn/uczestników na oficjalnej stronie internetowej i ich umieszczenia na tablicy z 
zakładami. 
 
 

33) Informacje odwołujące się do płci drużyny, grup wiekowych i drużyn młodzieżowych, jak również 
różne definicje drużyn rezerwowych (np. drużyna B i C), powinny być traktowane wyłącznie jako 
informacje dodatkowe. Uwzględnienie (lub nieuwzględnienie) tych informacji oraz ich poprawność nie 
mogą być uznane za wystarczający powód, aby unieważnić zakłady związane z danym 
meczem/wydarzeniem, o ile nie wpływa to w oczywisty sposób na kursy. 
 

34) Choć Unibet podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić możliwie najwierniejsze oddanie 
wszystkich warunków danego zakładu, zakłada się, że pewne aspekty mogą zostać przedstawione 
inaczej niż w oryginale, co może wynikać z różnych interpretacji występujących w trakcie adaptacji na 
dany język. Tego tupu lingwistyczne nieścisłości nie stanowią wystarczającego powodu, aby 
unieważnić oferty związane z danym meczem/wydarzeniem, o ile nie powodują one niepewności, jeśli 
chodzi o innych uczestników. To samo dotyczy określeń związanych z wydarzeniami, nazwami 
zespołów, nazwami sponsorów itd. 
 

35) Ograniczenia czasowe występujące w niektórych zakładach należy interpretować w następujący 
sposób: Zwrot „w ciągu pierwszych 30 minut” oznacza wszystko, co zdarzy się do 0 godziny, 29 
minuty i 59 sekundy; „pomiędzy 10 a 20 minut” oznacza wszystko, co stanie się od 10 minuty do 0 
godziny, 19 minuty i 59 sekundy. 
 

36) O ile nie określono inaczej w związku z zawieranym zakładem lub w określonych zasadach gry, aby 
zakłady odwołujące się do długości wydarzenia/meczu, które uwzględniają liczby niecałkowite (np. 
88,5 minuty lub x,5 rund) były ważne, musi zakończyć się liczba minut/rund itd. odpowiadająca liczbie 
całkowitej z danego zakładu. Na przykład: Zakład Ponad/Poniżej na 88,5 minuty meczu tenisowego 
zostanie rozstrzygnięty jako „Ponad” tylko, jeśli rozegranych zostanie przynajmniej 89 pełnych minut 



 

meczu. 
 

37) Unibet potwierdza, że w przypadku niektórych zakładów wartości procentowe, jednostki lub inne 
kryteria decydujące o rezultacie danego zakładu mogą wymagać zaokrąglenia. W takim przypadku, 
Unibet zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i rozstrzygania zakładów zgodnie z tymi 
poprawkami. 
 

38) Wszelkie odwołania do bramek strzelonych przez konkretnych zawodników nie uwzględniają bramek 
samobójczych (strzelonych do własnej bramki), o ile nie określono inaczej. 
 

39) Wszelkie odwołania do konfederacji, narodowości lub podobnych kwestii podlegają definicji 
odpowiedniego związku sportowego. 

40) Wszystkie medale zdobyte przez zespół/kraj w trakcie zawodów będą liczone jako jeden medal, 
niezależnie od liczebności drużyny. 

41) Oferty dotyczące łącznej liczby zdarzeń/wydarzeń zdobytych/uzyskanych przez danego gracza w 
poszczególnych wynikach drużyny w danym konkursie (np. całkowita liczba goli zdobytych przez 
gracza X dla drużyny Y) będą uwzględniać wyłącznie całkowitą liczbę zdarzeń/wydarzeń 
zdobytych/uzyskanych przez danego gracza grającego dla tej drużyny w danym konkursie. Zakłady 
zostaną unieważnione w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z następujących okoliczności dla 
obstawionego gracza: (i) gracz nie bierze udziału w przynajmniej 50% zaplanowanych meczy w 
konkursie (z wyłączeniem ewentualnych spotkań barażowych, meczy spadkowych, rozgrywek po 
sezonie); (ii) gracz nie bierze udziału w przynajmniej następnym meczy po zawarciu zakładu.  

42) Oferty zawarte na okoliczność, czy dana osoba będzie posiadała/zajmowała dane 
stanowisko/tytuł/pracę w dany dzień (np. minister X pozostanie ministrem do dnia Y, gracz/trener 
będzie graczem/trenerem drużyny Y w dniu Z) dotyczą zakładu, że dana osoba będzie zajmowała (lub 
alternatywnie obejmie) dane stanowisko pomiędzy terminem zawarcia zakładu i określoną datą. W 
przypadku, gdy osoba ta z dowolnego powodu odejdzie ze stanowiska przed określoną datą, przyjmuje 
się, że wynik zakładu nigdy nie miał miejsca. Zakład taki ważny jest nawet w przypadku, gdy osoba 
zostanie ponownie wyznaczona lub przyjmie dane stanowisko/tytuł/pracę oraz w przypadku, gdy w 
danym dniu osoba ta zajmuje jeszcze raz to samo stanowisko/tytuł/pracę, jakiej dotyczy zakład. 
Rozstrzygnięcia zakładów będą również brać pod uwagę zawodników wypożyczanych do klubów. 

6. Zasada Tattersalla 
 

1) W przypadku, gdy jeden z zawodników lub uczestników nie bierze udziału w danym wydarzeniu, kurs 
dla pozostałych uczestników lub zawodników jest obniżany na podstawie 4 zasady Tattersalla. 
 

a. Obstawianie na wygraną: 
 

Aktualny kurs na zawodnika, który się wycofał / Potrącenie (wartość procentowa zysku netto) 

1,30 i mniej     75% 
od 1,31 do 1,40     70% 
od 1,41 do 1,53     65% 
od 1,54 do 1,62     60% 
od 1,63 do 1,80     55% 



 

od 1,81 do 1,95     50% 
od 1,96 do 2,20     45% 
od 2,21 do 2,50     40% 
od 2,51 do 2,75     35% 
od 2,76 do 3,25     30% 
od 3,26 do 4,00     25% 
od 4,01 do 5,00     20% 
od 5,01 do 6,50     15% 
od 6,51 do 10,00     10% 
od 10,01 do 15,00     5% 
15,01 lub więcej     Żadnych potrąceń 
 

b. Zakłady na miejsce: 
 

Aktualny kurs na zawodnika, który się wycofał / Potrącenie (wartość procentowa zysku netto) 

1,06 i mniej     55% 
od 1,07 do 1,14     45% 
od 1,15 do 1,25     40% 
od 1,26 do 1,52     30% 
od 1,53 do 1,85     25% 
od 1,86 do 2,40     20% 
od 2,41 do 3,15     15% 
od 3,16 do 4,00     10% 
od 4,01 do 5,00     5% 
5,01 i więcej     Żadnych potrąceń 

2) W przypadku dwóch zawodników lub uczestników, którzy nie biorą udziału w danym wydarzeniu, 
całkowite potrącenie nie przekroczy 75%. W takim przypadku wysokość potrącenia zostanie obliczona 
na podstawie sumy kursów zawodników/uczestników, którzy nie wystartowali lub nie wzięli udziału w 
danym wydarzeniu. 

7. Zakłady z pulą wygranych 
 

1) Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę wszystkich Zasad obowiązujących w Supertoto. 
 

2) Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę wszystkich Zasad obowiązujących w Superscore. 

  

http://pl.unibet.com/cms/termsconditions.do?tcType=supertoto
http://pl.unibet.com/cms/termsconditions.do?tcType=superscore


 

C. Warunki i limity zakładów  

1. Igrzyska olimpijskie i mistrzostwa 
 

1) Wszystkie warunki określone w niniejszej sekcji mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi 
zasadami lub warunkami. 
 

2) Wszystkie zakłady są ważne, o ile wydarzenie ma miejsce, a jego rezultat zostaje zadecydowany 
podczas imprezy mistrzowskiej i w roku, który obejmuje zakład, niezależnie od jakichkolwiek zmian 
dotyczących miejsca. 
 

3) Punkt ten odnosi się do ofert, które w wystarczającym stopniu spełniają którekolwiek z następujących 
kryteriów: 
a. Zakład odwołuje się do wydarzeń, które są zaplanowane na ostatnią fazę zmagań stanowiących część 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub kontynentu; 
b. Finałowa faza danego wydarzenia jest ograniczona czasowo. 

2. Football amerykański 
 

1) ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady na football amerykański są rozstrzygane na podstawie 
wyniku po tak zwanym czasie dodatkowym (dogrywce). 
 

2) Wszystkie oferty zostaną unieważnione, o ile nie zostanie rozegranych 55 minut meczu, za wyjątkiem 
tych zakładów, których rezultat został rozstrzygnięty przed przerwaniem gry i który nie mógłby w 
żaden sposób ulec zmianie, niezależnie od dalszych wydarzeń. Zakłady te zostaną rozstrzygnięte 
zgodnie z tym rezultatem. 
 

3) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej”, obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu/wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 
danym meczu/wydarzeniu/turnieju. 

3. Lekkoatletyka 
 

1) ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady na lekkoatletykę są rozstrzygane na podstawie wyniku po 
finałowym etapie danych zawodów. Jeśli żaden z wymienionych uczestników nie weźmie udziału w 
finałowym etapie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, o ile dany związek sportowy nie posiada 
żadnych szczegółowych zasad dotyczących rozstrzygania remisów. W takim przypadku wszystkie 
zakłady zostaną uznane za ważne. 
 

2) Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie pierwszego oficjalnego podanego wyniku. 
Unibet weźmie jednak pod uwagę wszelkie zmiany w oficjalnym wyniku wprowadzone w ciągu 24 
godzin od danego wydarzenia i adekwatnie rozstrzygnie zakłady lub dokona zmian w ich 
rozstrzygnięciach. Aby taka sytuacja została wzięta pod uwagę, protest musi odnosić się wyłącznie do 
incydentu mającego miejsce w trakcie danego wydarzenia, np. przekroczenie linii, popchnięcie, 



 

niewłaściwe przekazanie pałeczki w sztafecie itd. Kwestie dopingu nie będą brane pod uwagę. 
Rezultaty dostępne pod koniec wspomnianych 24 godzin będą uznane za wiążące, niezależnie od 
późniejszych protestów, zmian w oficjalnych rezultatach itd. 
 

3) Jeśli przynajmniej dwóch uczestników weźmie udział w różnych zawodach eliminacyjnych w trakcie 
danego turnieju, wszystkie zakłady typu „Head to head” obejmujące tych zawodników zostaną 
unieważnione, o ile nie ma późniejszego etapu, do którego przynajmniej jeden z nich się zakwalifikuje. 
 

4) Uznaje się, że uczestnik, który został zdyskwalifikowany z powodu złamania zasad dotyczących startu 
(falstart) wziął udział w danym wydarzeniu lub turnieju. 

4. Futbol australijski 
 

1) O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, jeśli mecz lub określona kwarta (np.1. połowa, 3. kwarta itp.) 
kończy się bez rozstrzygnięcia, wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte według zasady pozycji ex 
aequo („dead-heat”). W takim przypadku wypłata zostanie obliczona po podzieleniu, a następnie 
pomnożeniu kursu przez stawkę, niezależnie od tego, czy wypłata netto jest niższa od stawki 
Właściciela Konta. 
 

2) O ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady odnoszące się do meczów zostaną rozstrzygnięte po 
zakończeniu 4. kwarty (normalny czas gry). 
 

3) Wszystkie zakłady odnoszące się do rezultatów zawodników, jak również zakłady na pojedynek 
bezpośredni („Head to Head”) oraz „ponad/poniżej” obejmujące rezultaty co najmniej jednego 
zawodnika w pojedynczym meczu/zdarzeniu są ważne tylko wtedy, gdy określeni zawodnicy grają od 
początku meczu. 
 

4) Strzelec pierwszej bramki w meczu/1. kwarcie – Stawki zostaną zwrócone w przypadku zawodników, 
którzy nie zostali wybrani do rozpoczynającego składu 21 graczy. Zakłady dotyczące strzelca pierwszej 
bramki nie wymagają, aby bramka padła w 1. kwarcie. Jeśli w określonym czasie nie padnie żadna 
bramka, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. 
 

5) Strzelec pierwszej bramki w 2., 3. lub 4. kwarcie – Wszystkie zakłady są ważne, niezależne od 
uczestnictwa zawodnika (lub nie) w danej kwarcie lub w danym meczu. Jeśli w określonej kwarcie nie 
padnie żaden gol, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. 
 

6) Zakłady typu „Wire-to-Wire” odnoszą się do tego, która drużyna (jeśli którakolwiek) prowadzi w 
meczu pod koniec każdej z kwart. 
 

7) Jeśli w celu wyłonienia pozycji w klasyfikacji, lidze itp. potrzebne będzie rozegranie 
ponownych/dodatkowych meczów, ich wyniki zostaną użyte do rozstrzygnięcia odpowiednich 
zakładów. 
 

8) W przypadku meczu finałowego Grand Final zakłady zależą od specyfiki nadchodzącego meczu lub 
rozgrywanego meczu w przypadku zakładów na żywo. Zakłady nie są przenoszone na mecze 
powtórkowe, a dla wszelkich kolejnych meczów zostaną zawarte nowe zakłady. 
 



 

9) Gdy rozstrzygnięcia zakładów odnoszą się do wyników co najmniej dwóch zawodników/drużyn w 
określonym przedziale czasu/turnieju, etapy eliminacji w „finałach” będą liczyć się do rozstrzygnięcia. 
Jeśli obie drużyny zostaną wyeliminowane na tym samym etapie, drużyna sklasyfikowana najwyżej w 
tabeli AFL na zakończenie sezonu zasadniczego zostanie uznana za drużynę, która zajęła lepsze 
miejsce. 
 

10) Wszystkie zakłady pozostają ważne bez względu na zmianę miejsca wydarzenia. 

5. Badminton 
 

1) W stosownych przypadkach zastosowanie mają Zasady dla tenisa. 

 

6. Baseball 
 

1) O ile nie określono inaczej, zakłady na mecze w baseball będą rozstrzygane na podstawie wyniku 
osiągniętego po wszystkich dodatkowych rundach (innings), niezależnie od ich liczby, zgodnie z 
deklaracją związku organizującego mecz. 
 

2) W przypadku anulowanego lub przełożonego meczu, który się jeszcze nie rozpoczął, zakłady 
obejmujące ten mecz zostaną unieważnione. Ma to miejsce także wtedy, gdy rezultat meczu nie 
zostanie ogłoszony w ciągu 12 godzin od momentu rozpoczęcia gry. 
 

3) Zakłady typu „Mecz” zostaną unieważnione w przypadku remisu po rozegraniu dodatkowych rund. 
Wszystkie inne oferty, które można rozstrzygnąć (np. zakłady „Ponad/Poniżej”, „Handicap” i „
Parzyste/Nieparzyste”) zostaną rozstrzygnięte zgodnie z rezultatem osiągniętym po dodatkowych 
rundach. 
 

4) W przypadku zakładów  „Handicap", „Ponad/Poniżej” oraz „Parzyste/nieparzyste", aby zakłady był 
ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą zostać ukończone, lub jeśli drużyna gospodarzy ma 
przewagę, należy rozegrać przynajmniej 8,5 rundy. Obejmuje to wszystkie oferty, za wyjątkiem tych, 
których rezultaty zostały ustalone przed przerwaniem wydarzenia i których rezultaty nie mogłyby w 
żadne sposób ulec zmianie, niezależnie od dalszych okoliczności. Te zakłady zostaną rozstrzygnięte 
zgodnie z ogłoszonym wynikiem. 
 

5) Imię i nazwisko tak zwanego miotacza rozpoczynającego nie ma wpływu na sposób rozstrzygania 
zakładów. 
 

6) Dla celów prawidłowego rozstrzygnięcia zakładów, zakłady typu „Pierwszą połowa” obejmują wynik 
gry z pierwszych 5 rund. Aby zakład mógł zostać rozstrzygnięty, wszystkie 5 rund musi dobiec końca, 
za wyjątkiem tych ofert, których rezultaty zostały ustalone wcześniej i których rezultat nie mógłby ulec 
żadnej zmianie, niezależnie od okoliczności. Zakłady te zostaną rozstrzygnięte na podstawie 
osiągniętego rezultatu. 
 

7) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej”, obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu/wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 



 

danym meczu/wydarzeniu/turnieju. 
 

8) Wszystkie zakłady obejmujące całkowitą liczbę powtórzeń wydarzenia w trakcie turnieju (np. liczba 
biegów itd.) zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych statystyk odnośnego związku sportowego. 
O ile nie określono inaczej, kumulacyjne sumy takich zakładów uwzględniają także ewentualne 
przedłużenia (np. dodatkowe rundy). 

7. Koszykówka 
 

1) Wszystkie zakłady w koszykówce są rozstrzygane na podstawie wyniku po tak zwanym czasie 
dodatkowym (dogrywce), o ile nie określono inaczej. 
 

2) W zakładach obejmujących wynik meczu (inaczej „moneyline”) z pojedynków, które rozgrywane są 
przez kilka meczów, oferta „uwzględnij czas dodatkowy” zostanie unieważniona, jeśli mecz się 
zakończy remisem i nie będą rozgrywane żadne dodatkowe rozgrywki w ramach tego meczu. 
 

3) W przypadku wielokrotnych remisów przy rozstrzyganiu danego meczu będą brane pod uwagę 
wszystkie punkty zebrane podczas gry dodatkowej. 
 

4) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej”, obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu/wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 
danym meczu/wydarzeniu/turnieju. 
 

5) Wszystkie zakłady obejmujące całkowitą liczbę wydarzeń w trakcie turnieju (np. liczba zdobytych 
punktów, zbiórek, asyst itd.) zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych statystyk odnośnego 
związku sportowego. O ile nie określono inaczej, sumy kumulacyjne takich zakładów uwzględniają 
także ewentualne przedłużenia (np. czas dodatkowy). 

 

8. Siatkówka plażowa 
1. Wszystkie zakłady pozostają ważne, o ile mecz jest rozgrywany w ramach danego turnieju, niezależnie 

od jakichkolwiek zmian w harmonogramie, dotyczących warunków itp.,  ile nie ustalono inaczej. 
 

2. Zakłady typu „Mecz” zwykle obejmują awans w turnieju lub wygranie turnieju, w zależności od tego, 
którą fazę danego turnieju obejmuje zakład typu „Mecz”. Drużyna, która przejdzie do następnej rundy, 
lub wygra turniej, jest uznawana za zwycięzcę zakładu, niezależnie od długości meczu, wycofania się 
drużyny, dyskwalifikacji itd. Aby zakłady te były ważne, musi zostać rozegrany przynajmniej jeden set. 
 

3. Wszystkie zakłady typu „Ponad/Poniżej” obejmujące nieukończone mecze/wydarzenia, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem i/lub kontynuacją meczu/wydarzenia nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu osiągniętego przed przerwaniem 
meczu/wydarzenia. Aby obliczyć wartości rozstrzygniętych zakładów, minimalna liczba powtórzeń 
niezbędnych do normalnego rozstrzygnięcia danej oferty może zostać dodana, jeśli jest taka potrzeba, w 
zależności od liczby zaplanowanych setów. Jeśli tego typu kalkulacja doprowadzi do sytuacji, w której 
żadne inne zmiany nie mogą wpłynąć na rezultat danego zakładu, w taki sposób zostanie on 
rozstrzygnięty. Przykłady takiej sytuacji opisane są w części dotyczącej tenisa.  



 

 
 

4. Aby zakłady typu „Handicap” pozostały ważne, konieczne jest, aby wszystkie zaplanowane sety zostały 
ukończone, za wyjątkiem wydarzeń, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem, i/lub 
kontynuacja gry nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia, a zakłady takie zostaną odpowiednio 
rozstrzygnięte. Przykłady takiej sytuacji opisane są w części dotyczącej tenisa 
 

5. W przypadku wszystkich ofert typu „Dokładny wynik,” typu „Parzyste/Nieparzyste” i tych, które 
odwołują się do zwycięzcy konkretnej części gry (np. „Która drużyna wygra pierwszego seta?”), dana 
część meczu musi dobiec końca. 
 

9. Boks 
 

1) Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z oficjalnym rezultatem odpowiedniej federacji 
bokserskiej ogłoszonym przez konferansjera natychmiast po zakończeniu walki. 
 

2) Dla celów rozstrzygnięcia zakładu, w przypadku przerwania walki z jakiegokolwiek powodu pomiędzy 
rundami, np. wycofania się z walki przed następną rundą, dyskwalifikacji, braku reakcji na gong, 
uznaje się, że walka zakończyła się z końcem poprzedniej rundy. 
 

3) Zakłady na „walki nieodbyte” lub walki zakończone „remisem technicznym” zostaną unieważnione, za 
wyjątkiem tych ofert, których rezultaty zostały ustalone przed zapadnięciem decyzji i których rezultat 
nie mógłby w żaden sposób ulec zmianie, niezależnie od okoliczności. Zakłady te zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie osiągniętego rezultatu. 
 

4) Jeśli z jakiegokolwiek powodu liczba rund ulegnie zmianie, oferty obejmujące liczbę rund, np. „Zakład 
na rundę”, „Grupa rund”, „Ponad/Poniżej” i „Sposób zwycięstwa” "Wygraną na punkty" zostaną 
unieważnione. 
 

5) Dla celów rozstrzygnięcia zakładu, zakłady na rundy lub grupy rund odnoszą się do boksera 
wygrywającego przez nokaut (KO), nokaut techniczny (TKO) lub dyskwalifikację w trakcie danej 
rundy lub grupy rund. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, przed odbyciem zaplanowanej liczby rund, 
podjęta zostanie decyzja o zwycięstwie punktowym, zakłady będą rozstrzygane na podstawie rundy, 
podczas której walka została przerwana. Zakłady typu „wygrana na punkty” zostaną rozstrzygnięte jako 
wygrane tylko wtedy, gdy odbędą się wszystkie rundy. 
 

6) Aby mecz został uznany za zakończony na podstawie punktów (np. w przypadku różnych definicji „
zwycięstwa na punkty”), muszą odbyć się wszystkie zaplanowane rundy. Wszystkie inne rodzaje 
zwycięstwa (np. nokaut, nokaut techniczny, wycofanie się przeciwnika, poddanie się, zderzenie 
głowami, cios poniżej pasa itd.) zostaną rozstrzygnięte tak, jakby bokser wygrał walkę przed gongiem. 

 

7) Zakłady na czas trwania rundy/walki dotyczą rzeczywistego czasu, jaki trwała odpowiednio 
runda/walka, w zależności od zaplanowanej rundy/walki. Na przykład zakład na powyżej 4,5 



 

wszystkich rund w walce bokserskiej zostanie rozstrzygnięty jako „Powyżej" po upłynięciu półtorej 
minuty od rozpoczęcia piątej rundy. 

 

10. Krykiet 
 

a. Ogólne zasady dotyczące krykieta 

1) W przypadkach, gdy nie zaoferowano żadnych stawek, a mecz/oferta kończy się remisem, wszystkie 
zakłady zostaną rozstrzygnięte według zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), a wypłata zostanie 
obliczona po podzieleniu, a następnie pomnożeniu kursu przez stawkę, niezależnie od tego, czy 
wypłata netto jest niższa od stawki Właściciela Konta. Informacja o obowiązywaniu tej zasady 
zostanie podana razem z zakładem. W przypadku zawodów, w których po remisie wyłania się 
zwycięzcę w inny sposób („Bowl-out” lub „Super over”), zakłady będą rozstrzygane na podstawie 
wyników po zakończeniu tych przedłużeń. 
 

2) Zakład „Najwyższe partnerstwo rozpoczynające” wymaga, aby obie strony ukończyły własne 
partnerstwa rozpoczynające, z wyjątkiem sytuacji, w których rezultat został wcześniej określony. 
 

3) Zakład Head to Head „Odbijanie” wymaga, aby obaj zawodnicy byli ustawieni na linii odbicia, kiedy 
piłka jest rzucana, lecz nie muszą być zwróceni w jej kierunku. W przypadku nieukończenia inningsu 
przez któregokolwiek z batsmanów, zakład będzie nieważny, z wyjątkiem sytuacji, w których rezultat 
został wcześniej określony. 
 

4) Zakład Head to Head „Rzucający” wymaga, aby obaj gracze rzucili przynajmniej 1 piłkę, aby zakład 
był ważny. 
 

5) Zakład „Suma runów” (ponad/poniżej) wymaga zakończenia inningsów. W przypadkach, gdy innings 
batsmana kończy się przez złą pogodę lub oświetlenie, wszystkie zakłady, w których rezultat nie został 
określony, zostaną uznane za nieważne. Rezultat jest uznawany za określony, jeśli batsman 
przekroczył całkowitą liczbę runów, na które przyjęto zakład, został zdjęty lub ogłoszono kolejny 
innings. Jeśli na przykład batsman nie został wyeliminowany (Not-Out) i zdobył wynik 50, gdy 
przerwano grę lub innings z powodu złego oświetlenia lub deszczu, wszystkie zakłady na 50,5 runów 
będą nieważne. Jednakże wszystkie zakłady na „Ponad 49,5 runów” będą uznawane jako zwycięskie, 
podczas gdy zakłady „Poniżej 49,5 runów” będą uznawane za przegrane. Jeśli batsman opuści pole gry 
z powodu kontuzji, jego wynik pod koniec inningsu jego drużyny będzie uznany jako rezultat zakładu. 
 

6) Jeśli w zakładzie „Kolejny strącony wicket” batsman opuści pole gry z powodu kontuzji przed 
ustaleniem wyniku, wszystkie zakłady zostaną uznane za nieważne. Rezultat jest określony, jeśli 
całkowita liczba inningsów przekroczyła całkowitą liczbę runów, na które przyjęto zakład. Jeśli 
drużyna deklaruje lub osiąga cel, suma całkowita osiągnięta przez drużynę odbijającą będzie wynikiem 
zakładu. Jeśli partnerstwo zostanie przerwane w wyniku pogody, wszystkie zakłady pozostaną ważne, 
pod warunkiem, że mecz nie będzie kontynuowany. W takim przypadku, wszystkie zakłady, których 
wynik nie został określony, zostaną uznane za nieważne. 
 



 

7) W przypadku zakładów „Następny over” (powyżej/poniżej i parzyste/nieparzyste) dopisane biegi 
(Extras) są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów. Zakłady będą uznane za nieważne, jeśli 
over nie zostanie zakończony i pod warunkiem, że rezultat nie został wcześniej określony. Zakład 
obejmuje tylko wymieniony over (np. „5. over” oznacza over numer 5, czyli ten, który następuje 
bezpośrednio po overze 4). 
 

8) W zakładzie „Wyścig do X runów” obaj zawodnicy muszą rozpocząć odbijanie, aby zakłady zostały 
uznane za ważne. 
 

9) W zakładzie „Runy do pierwszego overu”, over musi zostać zakończony, aby zakład został uznany za 
ważny, pod warunkiem, że nie osiągnięto wcześniej maksymalnej oferowanej liczby runów. Wszelkie 
dopisane biegi (Extras) będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładu. 
 

10) W przypadku zakładu „Pierwsza rozgrywka z wynikiem”, jeśli runy zostały zdobyte z „no ball”, 
dopisane biegi (Extras) będą uznane za zwycięskie. 
 

11) W zakładzie „Wicket w 1. overze” over musi zostać zakończony, aby zakłady zostały uznane za 
ważne, pod warunkiem, że wicket nie został wcześniej strącony. 
 

12) W zakładzie „Następny wyeliminowany” zakłady są uznawane za nieważne, jeśli zawodnik opuści 
boisko z powodu kontuzji zanim wicket zostanie strącony lub jeśli nie ma więcej wicketów. Obydwaj 
wymienieni batsmani muszą odbijać podczas strącenia wyznaczonego wicketa, aby zakłady zostały 
uznane za ważne. 
 

13) W zakładzie „Sposób eliminacji” zakłady są uznawane za nieważne, jeśli zawodnik opuści boisko z 
powodu kontuzji zanim wicket zostanie strącony lub jeśli nie ma więcej wicketów. Zakład „Wszystkie 
inne” obejmuje trafienie wicketa, chwyt piłki, blokowanie pola, eliminację przez time-out, dwukrotne 
trafienie piłki. 
 

14) W przypadku zakładu „Parzyste/nieparzyste” piłka musi zostać rzucona, aby zakłady zostały uznane za 
ważne. 

15) Oferty „Wysokie odbicia/najwięcej wicketów zawarte na zawodnika, który nie gra w pierwszej 11, 
zostaną uznane za nieważne. Zakłady na zawodników, którzy zostali wybrani, ale nie oddają rzutów 
lub nie grają rozstrzygnięte zostaną jako przegrane. 

16) Zakłady na uderzenia wide rozstrzygnięte zostaną w oparciu o runy zdobyte z uderzeń wide, a nie na 
podstawie ilości oddanych uderzeń wide. 

 

b. Ograniczone overy (łącznie z One-Day Internationals, Twenty20s i Domestic One-
Day) 
 

1) Jeśli mecz zostanie przeniesiony na dzień „zastępczy”, wszystkie zakłady pozostają ważne. 
 

2) Zakład „Head to Head” zostaje wypłacony po ogłoszeniu oficjalnego wyniku. W przypadku remisu 
można stosować zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak objaśniono w Punkcie 1 Ogólnych zasad 
dotyczących krykieta, chyba że do określenia zwycięzcy użyty zostanie inny sposób rozstrzygania 
zakładu (np. super over, rzuty karne bowl-off), w którym to przypadku wynik zakładu zostanie 
rozstrzygnięty za pomocą tego sposobu. Jeśli mecz zakończy się brakiem wyniku (no-result), wszystkie 



 

zakłady są uznawane za nieważne. Wszelkie inne zakłady dla meczu (na przykład Batsman 
zdobywający najwięcej punktów, Najwięcej szóstek, Odbijanie i rzucanie Head to Head, itp.) nie będą 
obejmować żadnych wyników wynikłych po rozstrzygnięciu dogrywki. 
 

3) Aby zakład „Wysokie odbicia/najwięcej wicketów" był ważny, musi zostać oddane przynajmniej 20 
overów w inningsie w przypadku One Day Match, chyba że drużyna zostanie w całości wyeliminowana 
(„All Out") lub mecz zostanie zakończony lub przynajmniej 5 overów zostanie rzuconych w inningsie 
w przypadku meczu Twenty 20, chyba że drużyna zostanie w całości wyeliminowana („All out") lub 
mecz jest zakończony. 

4) W przypadku zakładu „Suma runów drużyny” wszystkie zakłady zostaną anulowane, jeśli liczba 
overów zostanie zmniejszona z powodu niekorzystnej pogody lub z jakiegokolwiek innego powodu, w 
stosunku do standardowej liczny zaplanowanych overów w meczu typu Twenty 20 lub innego meczu ze 
zmniejszoną liczbą overów. W przypadku, gdy wynik takiego zakładu został rozstrzygnięty przed 
wystąpieniem zakłócenia, a dalsza gra nie miałaby wpływu na zmianę wyniku, zakłady zostaną 
odpowiednio rozstrzygnięte. 

5) W przypadku zakładu „Najwyższa liczba punktów na 6/15 overów” zakłady będą uznane za nieważne, 
jeśli obie drużyny nie wykonają pełnej liczby overów, pod warunkiem, że cel nie został wcześniej 
osiągnięty lub drużyna nie została wyeliminowana w rzutach karnych (bowl-out) W przypadku remisu 
można stosować zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak objaśniono w Punkcie 1 Ogólnych zasad 
dotyczących krykieta. 

6) W przypadku zakładu „Najwięcej czwórek/szóstek/uderzeń wide/run-outów” - jeśli z powodu deszczu 
(lub opóźnień z innej przyczyny) liczba overów zostanie zmniejszona w stosunku do początkowo 
zaplanowanej liczby overów w momencie zawierania zakładu, wszystkie zakłady uznane zostaną za 
nieważne, pod warunkiem, że ograniczenie overów w inningsie wynosi 3 lub więcej w meczu Twenty 
20, lub 5 i więcej w każdym innym meczu ograniczonych overów. W  przypadku, gdy liczba 
ograniczonych overów wynosi 2 lub mniej w meczu Twenty 20, oraz 4 lub mniej overy w każdym 
innym meczu ograniczonych overów, zakłady pozostaną ważne. W przypadku, gdy wynik takich 
zakładów zostanie rozstrzygnięty przed wystąpieniem zakłócenia, a dalsza gra nie miałaby wpływu na 
zmianę wyniku, zakłady te zostaną odpowiednio rozstrzygnięte. 

7) W przypadku zakładu „Suma czwórek/szóstek/uderzeń wide/run-outów” - jeśli z powodu deszczu (lub 
opóźnień z innej przyczyny) liczba overów zostanie zmniejszona w stosunku do początkowo 
zaplanowanej liczby overów w momencie zawierania zakładu, wszystkie zakłady uznane zostaną za 
nieważne, pod warunkiem, że ograniczenie overów w inningsie wynosi 3 lub więcej w meczu Twenty 
20, lub 5 i więcej w każdym innym meczu ograniczonych overów. W  przypadku, gdy liczba 
ograniczonych overów wynosi 2 lub mniej w meczu Twenty 20, oraz 4 lub mniej overy w każdym 
innym meczu ograniczonych overów, zakłady pozostaną ważne. W przypadku, gdy wynik takich 
zakładów zostanie rozstrzygnięty przed wystąpieniem zakłócenia, a dalsza gra nie miałaby wpływu na 
zmianę wyniku, zakłady te zostaną odpowiednio rozstrzygnięte. 

8) Zakłady „Margines zwycięstwa” są uznawane za nieważne, jeśli zmniejszono liczbę zaplanowanych 
wcześniej overów dla obu drużyn. 

9) Zakłady „Najwyższy indywidualny wynik” są uznawane za nieważne, jeśli zmniejszono liczbę 
zaplanowanych wcześniej overów dla obu drużyn, pod warunkiem, że zawodnik nie zdobył wcześniej 
100 runów  

10) W przypadku zakładu „Najwyższy indywidualny wynik” dla drużyny mecz musi zakończyć się 
oficjalnym wynikiem, aby zakłady zostały uznane za ważne. 

11) W przypadku zakładu „Drużyna z największą ilością wysokich odbić/ wicketów” - jeśli z powodu 
deszczu (lub opóźnień z innej przyczyny) liczba overów zostanie zmniejszona w stosunku do 
początkowo zaplanowanej liczby overów w momencie zawierania zakładu, wszystkie zakłady uznane 



 

zostaną za nieważne, pod warunkiem, że ograniczenie overów w inningsie wynosi 3 lub więcej w 
meczu Twenty 20, lub 5 i więcej w każdym innym meczu ograniczonych overów. W  przypadku, gdy 
liczba ograniczonych overów wynosi 2 lub mniej w meczu Twenty 20, oraz 4 lub mniej overy w 
każdym innym meczu ograniczonych overów, zakłady pozostaną ważne. W przypadku, gdy wynik 
takich zakładów zostanie rozstrzygnięty przed wystąpieniem zakłócenia, a dalsza gra nie miałaby 
wpływu na zmianę wyniku, zakłady te zostaną odpowiednio rozstrzygnięte. W przypadku remisu 
można stosować zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak objaśniono w Punkcie 1 Ogólnych zasad 
dotyczących krykieta. 

12) W przypadku zakładu „50/100 runów podczas inningsu” - jeśli z powodu deszczu (lub opóźnień z innej 
przyczyny) liczba overów zostanie zmniejszona w stosunku do początkowo zaplanowanej liczby 
overów w momencie zawierania zakładu, wszystkie zakłady uznane zostaną za nieważne, pod 
warunkiem, że ograniczenie overów w inningsie wynosi 3 lub więcej w meczu Twenty 20, lub 5 i 
więcej w każdym innym meczu ograniczonych overów. W  przypadku, gdy liczba ograniczonych 
overów wynosi 2 lub mniej w meczu Twenty 20, oraz 4 lub mniej overy w każdym innym meczu 
ograniczonych overów, zakłady pozostaną ważne. W przypadku, gdy wynik takich zakładów zostanie 
rozstrzygnięty przed wystąpieniem zakłócenia, a dalsza gra nie miałaby wpływu na zmianę wyniku, 
zakłady te zostaną odpowiednio rozstrzygnięte.  

 
c. Mecze testowe/mecze pierwszej klasy (łącznie z rozgrywkami lokalnymi, np. 

Sheffield Shield) 
1) Jeśli mecz został oficjalnie odwołany (np. ze względu na niebezpieczne warunki na boisku), wtedy 

wszystkie zakłady na ten mecz zostają uznane za nieważne. 
 

2) W zakładzie „Wynik meczu” w przypadku wyniku bez rozstrzygnięcia (gdy obie drużyny ukończyły 
po dwa inningsy i mają taki sam wynik), wszystkie zakłady na zwycięstwo którejkolwiek z drużyn 
mogą zostać wypłacone według zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak objaśniono w Punkcie 1 
Ogólnych zasad dotyczących krykieta, a zakłady na remis są zakładami przegranymi. 
 

3) W ofertach „Zakład bez wyniku bez rozstrzygnięcia”, zakłady są nieważne, jeśli mecz zakończy sie 
remisem lub wynikiem ex aequo. 
 

4) W ofertach „Podwójna szansa” zakłady są nieważne, jeśli mecz zakończy się wynikiem ex aequo. 
 

5) Oferty „Najwięcej punktów” zostaną rozstrzygnięte na podstawie największej liczby punktów 
zdobytych w meczu (np. Sheffield Shield). 
 

6) Oferty „Wysokie odbicia/najwięcej wicketów (inningsów)” wymagają ukończenia 50 overów, aby 
były uznane za ważne, pod warunkiem, że innings nie zakończy się w ramach przepisowego czasu 
(łącznie z deklarowanym inningsem). 
 

7) Oferty „Wysokie odbicia/najwięcej wicketów ” dotyczących całego meczu wymagają ukończenia 50 
overów, aby były uznane za ważne, pod warunkiem, że innings nie zakończy się w ramach 
przepisowego czasu (łącznie z deklarowanym inningsem).  
 

8) Dla ofert „Runy w inningsie” wszystkie zakłady będą uznane za nieważne, jeśli nikt nie rzuci 50 
overów, pod warunkiem, że innings nie zakończy się w ramach przepisowego czasu lub nie zostanie 
ogłoszony. Jeśli w którymkolwiek momencie meczu zostanie ogłoszony innings, zakłady zostaną 



 

rozstrzygnięte na podstawie sumy deklaracji. 
 

9) Zakłady „Runy w sesji” wymagają 20 overów w ciągu sesji, aby były uznane za ważne. 
 

10) W przypadku ofert „Koniec meczu testowego”, gdy mecz kończy się bez rozstrzygnięcia, zwycięzca 
zostanie wyłoniony według zasady „Dzień 5, Sesja 3”. 
 

11) Oferty „Najwyższe partnerstwo rozpoczynające” dotyczą wyłącznie pierwszego inningsu. 
 

12) Aby oferty „Prowadzenie w pierwszym inningsie” były uznane za ważne, obie drużyny muszą zostać 
wyeliminowane przez utratę 10 wicketów lub zadeklarować swoje pierwsze inningsy. W przypadku 
remisu można stosować zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak objaśniono w Punkcie 1 Ogólnych 
zasad dotyczących krykieta. 
 

13) Oferty „100 runów podczas pierwszego inningsu” wymagają 50 overów, pod warunkiem, że wynik 
został wcześniej określony lub innings zakończy się w ramach przepisowego czasu (łącznie z 
deklarowanym inningsem). 

14) Oferty „50/100/200 runów podczas całego meczu" w przypadku meczów testowych lub meczów 
pierwszej klasy wymagają dla swej ważności przynajmniej 200 overów, chyba że wynik został 
wcześniej określony. 

15) Oferty „50/100/200 runów podczas całego meczu" w pierwszym inningsie rozgrywanym u siebie/na 
wyjeździe" przypadku meczów testowych lub meczów pierwszej klasy wymagają dla swej ważności, 
aby innings zakończył się w ramach przepisowego czasu gry (łącznie z deklarowanym inningsem), lub 
aby wynik został wcześniej określony. 

16) Oferty „50/100/200 runów podczas całego meczu" w dowolnym pierwszym inningsie" przypadku 
meczów testowych lub meczów pierwszej klasy wymagają dla swej ważności, aby innings zakończył 
się w ramach przepisowego czasu gry (łącznie z deklarowanym inningsem), lub aby wynik został 
wcześniej określony 

17) Oferty „50/100/200 runów podczas całego meczu" w drugim inningsie rozgrywanym u siebie /na 
wyjeździe" przypadku meczów testowych lub meczów pierwszej klasy wymagają dla swej ważności 
przynajmniej 50 overów w tym inningsie, chyba, że wynik został wcześniej określony 
 

d. Zakłady dla serii/turniejów 
 

1) Gdy oferta nie obejmuje kursu za wynik bez rozstrzygnięcia dla zakładu „Zwycięzca serii”, a seria 
zakończy się bez rozstrzygnięcia, wszystkie zakłady będą uznane za nieważne. 
 

2) Jeśli turniej nie zakończył się, ale ciało zarządzające ogłosiło zwycięzcę lub zwycięzców, zakłady są 
wypłacane na ogłoszonych zwycięzców [można stosować zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak 
objaśniono w Punkcie 1 Ogólnych zasad dotyczących krykieta]. Jeśli zwycięzca nie zostanie 
wyłoniony, zakłady zostaną uznane nieważne. 
 

3) Wszystkie zakłady na turnieje obejmują finały, pod warunkiem, że nie zostanie określone inaczej. 
 

4) Jeśli z jakiegokolwiek powodu liczba meczów w serii zostanie zmieniona i nie będzie zgodna z liczbą 
meczów w ofercie, wszystkie oferty „Prawidłowy wynik serii” zostaną uznane za nieważne. 
 



 

5) W przypadku remisu dla ofert „Najlepszy zdobywca runów/zdobywca wicketów w serii” stosuje się 
zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), jak objaśniono w Punkcie 1 Ogólnych zasad dotyczących 
krykieta. Nie udziela się zwrotów stawek w przypadku zawodników, którzy nie biorą udziału w grze. 
Aby zakłady zostały uznane za ważne, w trakcie turnieju/serii musi odbyć się przynajmniej jeden 
mecz. 

6) Zakłady dotyczące wyniku osiągniętego przez danego zawodnika/drużynę w serii/turnieju nie będą 
uwzględniać statystyk zabranych na podstawie meczów rozgrzewkowych. 

11. Curling 
 

1) Zakłady w curlingu zostaną rozstrzygnięte w oparciu o rezultat po rozegraniu wszystkich dodatkowych 
rund, o ile nie zostanie określone inaczej. 

12. Kolarstwo (torowe i drogowe) 
 

1) Oferty zostaną rozstrzygnięte na podstawie tego, który rowerzysta/zespół osiągnął najlepszy rezultat 
pod koniec etapu/wyścigu. 
 

2) Decydującym czynnikiem przy rozstrzyganiu zakładów jest najwyższa pozycja w danym wyścigu 
zgodnie z oficjalnymi rezultatami ogłoszonymi przez organizatorów w momencie wręczania medali. 
Dalsze dyskwalifikacje, zmiany wyników itd. nie są brane pod uwagę. 
 

3) Wszystkie zakłady typu „Head to head” i „Ponad/Poniżej” na rezultaty przynajmniej jednego kolarza w 
trakcie wyścigu/etapu są uznawane za ważne, o ile wszyscy wymienieni kolarze wyruszą na trasę 
danego wyścigu/etapu i przynajmniej jeden go ukończy. 
 

4) W przypadku zakładów obejmujących wynik końcowy danego wyścigu, wszystkie zaplanowane etapy 
muszą się odbyć w całości, w przeciwnym wypadku zakłady zostaną unieważnione, o ile nie zostały 
one już rozstrzygnięte. W przypadku gdy wszystkie etapy wydarzenia nie zostaną ukończone lub jeśli 
organizatorzy zdecydują o anulowaniu wyników poszczególnych etapów wydarzenia, zakłady 
zachowają swą ważność, pod warunkiem, że liczba anulowanych etapów nie przekracza 25% wcześniej 
zaplanowanej liczny etapów (bez prologu) na początku konkursu. 

5) Wszystkie zakłady uznane zostaną za ważne pod warunkiem, że Wydarzenie lub odpowiedni etap, 
którego dotyczy zakład, rozgrywa się w tym samym roku, chyba że ustalono inaczej. 

6) Zakłady na wyniki w danym etapie uznane zostaną za ważne bez względu na zmianę trasy, która może 
zostać wprowadzona przez organizatorów w czasie trwania etapu. Wyjątkiem od tej reguły jest 
przypadek, gdy etap o specyficznym charakterze (np. etap górski) zostanie zamieniony przez 
organizatorów przed rozpoczęciem danego etapu na etap o innym charakterze (np. jazdę na czas lub 
jazdę po płaskim terenie). W takim przypadku zakłady zawarte przed ogłoszeniem takiej zmiany etapu 
zostaną uznane za nieważne.  

7) O ile nie określono inaczej, w przypadku zakładu na wynik drużyny/kolarza w konkretnym wydarzeniu 
(na przykład wygrana etapu przez drużynę/kolarza X w tourze Y) lub zakładów „Head to Head" 
dotyczących wyników dwóch kolarzy/drużyn w danych wydarzeniach, wyniki w następujących 
wydarzeniach nie będą brane pod uwagę do rozstrzygnięcia zakładu: prolog, jazda drużynowa na czas.  



 

13. Cyclo Cross 
 

1) W stosownych przypadkach zastosowanie mają Zasady dla kolarstwa. 

14. Piłka nożna 
 

1) Strzelec pierwszej bramki – zakład odwołuje się do pierwszego gola podczas danego okresu 
wydarzenia strzelonego przez konkretnego gracza w danym meczu (np. „pierwszy gol w meczu" lub 
„pierwszy gol w drugiej połowie") lub zawodnika, który zdobędzie pierwszego gola dla swojej 
drużyny (np. „strzelec pierwszej bramki - drużyna X)". Stawki na graczy, którzy nie wzięli udziału w 
meczu lub którzy weszli na boisko po tym, jak padła pierwsza bramka, zostaną zwrócone. Bramki 
samobójcze nie są brane pod uwagę dla rozstrzygnięcia zakładu.  Jeśli pierwszy gol jest samobójczy, 
następny gracz, który zdobędzie bramkę, która nie jest samobójcza, i spełnia warunki zakładu, zostanie 
uznany za zwycięzcę zakładu. W przypadku, gdy nie padną żadne bramki (lub odpowiednio następne 
bramki), które nie są bramkami samobójczymi i spełniającymi kryteria zakładu,  wszystkie ważne 
zakłady zostaną uznane za przegrane. 
 

2) Strzelec ostatniej bramki – zakład odwołuje się do ostatniego gola podczas danego okresu wydarzenia 
strzelonego przez konkretnego gracza w danym meczu (np. „ostatni  gol w meczu" lub „ostatni gol w 
drugiej połowie") lub zawodnika, który zdobędzie ostatniego gola dla swojej drużyny (np. „strzelec 
ostatniej bramki - drużyna X)". Stawki zostaną zwrócone tylko na graczy, którzy nie wzięli udziału w 
meczu. W każdym innym przypadku zakłady bedą ważne niezależnie od tego, kiedy gracz pojawi się 
na boisku. W pozostałych przypadkach zakłady pozostaną ważne, bez względu na czas gry/zstąpienie 
zawodnika. Bramki samobójcze nie są brane pod uwagę dla rozstrzygnięcia zakładu.  Jeśli gol, którego 
dotyczy zakład, jest samobójczy, poprzedni gracz, który zdobędzie bramkę, która nie jest samobójcza, 
i spełnia warunki zakładu, zostanie uznany za zwycięzcę zakładu. W przypadku, gdy nie padną żadne 
bramki (lub odpowiednio poprzednie bramki), które nie są bramkami samobójczymi i spełniającymi 
kryteria zakładu,  wszystkie ważne zakłady zostaną uznane za przegrane. 

3) „Scorecast”  oraz „Matchcast" to zakłady, w których można jednocześnie stawiać na wystąpienie 
danego wydarzenia (np. strzelec pierwszej bramki) w połączeniu z innym podobnym lub powiązanym 
wydarzeniem (np. dokładny wynik meczu). W przypadku zakładów na strzelca pierwszej lub ostatniej 
bramki stosuje się odpowiednio warunki określone w <Section C, Para 14.1> oraz <Section C, Para 
14.2>  Stawki na graczy, którzy nie wzięli udziału w meczu, zostaną zwrócone We wszystkich innych 
przypadkach zakłady pozostaną ważne, bez względu na włączenie/zamianę zawodnika. Bramki 
samobójcze nie są brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu. 
 

4) O ile nie określono inaczej lub nie wskazano w związku z zakładem, w przypadku wszystkich innych 
zakładów związanych z bramkami, wymienieni gracze muszą grać w meczu od początku, w 
przeciwnym wypadku zakłady zostaną unieważnione. Gole samobójcze nigdy nie są liczone jako gole 
strzelone przez danego gracza. 
 

5) Dla celów rozstrzygnięcia zakładu, w przypadku wszystkich zakładów dotyczących 
żółtych/czerwonych kartek, liczby punktów karnych itd. tylko kartki pokazane zawodnikom, którzy w 
danym momencie znajdują się na boisku są brane pod uwagę. Kartki, kary dyscyplinarne, zawieszenia 
i inne kary nałożone na dowolną osobę, która w momencie ich nałożenia nie gra i nie znajduje się, lub 
nie powinna się znajdować, na boisku, jak również środki dyscyplinarne powzięte po zakończeniu 
meczu, nie będą brane pod uwagę. 
 



 

6) W przypadku wszystkich zakładów związanych z zachowaniem zawodników lub zawodnika (np. żółta 
kartka, czerwona kartka, liczba przewinień), wszyscy wymienieni gracze muszą grać w meczu od 
początku, w przeciwnym wypadku zakład jest unieważniany. 
 

7) „Punkty karne” dla zakładów przedmeczowych są obliczane w następujący sposób: Żółta kartka = 10 
punktów, czerwona kartka = 25 punktów. Maksymalna liczba punktów dla jednego gracza to 35.  

8) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej” obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy grają od początku meczu. 
 

9) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej” obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 
danym wydarzeniu/turnieju. 
 

10) Wszystkie zakłady obejmujące całkowitą liczbę wydarzeń w trakcie turnieju (np. liczba bramek, 
rzutów rożnych, kartek, przewinień itd.) zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych statystyk 
odnośnego związku sportowego. O ile nie określono inaczej, sumy kumulacyjne takich zakładów 
uwzględniają także ewentualne przedłużenia (np. czas dodatkowy), ale nie serie rzutów karnych. 

11) O ile nie określono inaczej, zakłady obejmujące wygranie przez daną drużynę serii trofeów w 
pojedynczym sezonie opierają się na grze danej drużyny w następujących rozgrywkach: liga krajowa, 
odpowiednik Pucharu Anglii i Pucharu ligi, a także Liga Mistrzów i Liga Europejska. Inne trofea (np. 
krajowe i europejskie superpuchary, puchar Mistrzostw Świata) nie są brane pod uwagę. 
 

12) „Krajowy dublet” oznacza zwycięstwo danego zespołu w odpowiedniej lidze krajowej i jej 
odpowiedniku Pucharu Anglii. 

13)  
Do celów rozstrzygnięcia zakłady odnoszące się do liczby kart przyznanych przez sędziego będą 
liczone jak następuje: 
 
·         Żółta kartka = 1 
·         Czerwona kartka = 2 
·         Jedna żółta i czerwona kartka = 3 
·         Dwie żółte i jedna czerwona kartka = 3 
 
Maksymalna liczba kartek na zawodnika wynosi 3. Tylko kartki przyznane zawodnikom zgodnie z 
punktem C.14.5 będą uwzględniane do rozstrzygnięcia zakładu. 
 

14) Zakłady na to, czy dany gracz(e) zdobędą bramki z danych części boiska (np. spoza pola karnego) 
rozstrzygane będą w oparciu o pozycję piłki w momencie oddania strzału przez gracza, bez względu na 
trajektorię piłki po oddaniu strzału. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że linie opisujące 
pole karne stanowią część pola karnego.  Przyjmuje się, że jeśli piłka po oddaniu strzału przeleci ponad 
liniami lub nawet częściowo dotknie linii pola karnego, strzał nie został oddany spoza pola karnego. 

15)  Zakłady o to, czy określony gracz (gracze) trafi w poprzeczkę, słupek lub inną część bramki 
ograniczającą obszar bramki, zostaną rozstrzygnięte w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, jeśli strzał 
nie będzie bezpośrednio skutkował przyznaniem bramki dokładnie po uderzeniu przez piłkę 
konstrukcji bramki. Rozstrzygnięcie będzie uwzględniać tylko strzały oddane w światło bramki i 
obronione przez przeciwników drużyny wskazanego zawodnika. Jeśli zawodnik odda strzał, który po 
trafieniu w słupek zostanie obroniony przez jego drużynę, nie będzie to uznawane jako zaistniała 
sytuacja. 



 

16) Podczas pewnych spotkań Unibet może zdecydować o tym, aby ograniczyć wybór zawodników, 
których mogą dotyczyć zakłady (np. dowolnego gracza drużyny X nierozstawionego w meczu) lub 
indywidualnego zawodnika jako reprezentację całego zespołu (np. dowolny gracz drużyny X). W obu 
przypadkach dla rozstrzygnięcia zakładu przyjmuje się, że wszyscy nierozstawieni członkowie zespołu 
są częścią podstawowej jedenastki (i na tej podstawie rozstrzygane są zakłady), łącznie z zawodnikami 
rezerwowymi, bez względu na to, czy wzięli udział w meczu czy nie. 

17) Zakłady na wyniki osiągane przez graczy, którzy rozpoczynają mecz na ławce rezerwowej zostaną 
unieważnione, jeśli gracz zostanie rozstawiony w podstawowej jedenastce lub wcale nie weźmie 
udziału w spotkaniu. 

18) W przypadku takich ofert, jak Następny zdobywca bramki, Następny zawodnik ukarany kartką, 
Następna asysta i Zawodnik meczu, stawki zakładów zostaną zwrócone, jeśli wybrany zawodnik nie 
będzie w ogóle uczestniczył w meczu. Wyniki dla tej oferty będą obejmować wszystkie wyniki 
uzyskane w trakcie ewentualnie doliczonego czasu gry, ale nie podczas serii rzutów karnych. 

19) Zakłady dotyczące „Następnej asysty” dla określonej bramki będą rozstrzygane jako nieważne, jeśli 
odpowiedni związek sportowy uzna, że określona bramka została zdobyta bez asysty, określana 
bramka jest samobójcza i/lub nie zdobyto więcej bramek w tym meczu. Wyniki dla tej oferty będą 
obejmować wszystkie bramki zdobyte w trakcie ewentualnie doliczonego czasu gry, ale nie podczas 
serii rzutów karnych. 

20) Zakłady odwołujące się do dodatkowych punktów z rzutów karnych i/lub ich wyniku będą 
rozstrzygane zgodnie z wynikiem, jaki miał miejsce na polu gry, ustalonym na podstawie zasad 
rządzących w określonym scenariuszu, a w przypadkach serii rzutów karnych, zakłady te pozostaną 
ważne niezależnie od formatu wykorzystanego przez odpowiedni związek sportowy w trakcie serii 
rzutów karnych. Zakłady pozostają ważne w przypadku ponownie nakazanego rzutu karnego i będą 
rozstrzygane na podstawie wyniki uzyskanego z ponownie wykonanego rzutu karnego. 
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, rozstrzygnięcie będzie opierać się na takim rozumieniu, że pierwsze 
(odpowiednio) osoba/obiekt/miejsce, które jako pierwsze piłka dotnie po oddanym strzale, będzie 
uznawane za wynik wygrywający, niezależnie od innych osób/obiektów, które piłka po odbiciu się 
ewentualnie trafi na swoim torze lotu, o ile rzut karny nie skutkuje przyznaniem bramki (i 
odpowiednim rozstrzygnięciem). Poniżej podano przykłady jako ogólne wytyczne dla rozstrzygnięcia: 
„Zdobyta bramka” oznacza wynik wygrywający w następujących sytuacjach rzutów karnych ze 
zdobyciem bramki: 
·         Dowolny rzut karny, który skutkuje bramką bez odbicia piłki; 
·          Pomimo tego że bramkarz dotyka piłki uderzonej przez zawodnika wykonującego rzut karny, 
bramka zostaje zdobyta; 
·         Piłka uderzona przez zawodnika wykonującego rzut karny dotyka bramki przez trafieniem w 
światło bramki. 
„Obroniony strzał” oznacza wynik wygrywający w następujących sytuacjach rzutów karnych bez 
zdobycia bramki: 
·         Bramkarz wybija piłkę uderzoną przez zawodnika wykonującego rzut karny poza bramkę; 
·         Bramkarz odbija piłkę uderzoną przez zawodnika wykonującego rzut karny, po czym piłka trafia 
w słupek/poprzeczkę. 
„Uderzenie w bramkę” oznacza wynik wygrywający w następujących sytuacjach rzutów karnych bez 
zdobycia bramki: 
1)       Piłka uderzona przez zawodnika wykonującego rzut karny trafia w konstrukcję bramki, zanim 
zostanie dotknięta/przechwycona przez bramkarza; 
2)       Piłka uderzona przez zawodnika wykonującego rzut karny uderza w konstrukcję bramki, w 
wyniku czego piłka wylatuję poza bramkę. 



 

„Innego rodzaju nietrafienia” będą rozstrzygane jako wynik wygrywający, jeśli w przypadku 
wykonanego rzutu karnego piłka bez odbicia przez bramkarza lub od konstrukcji bramki znajdzie się 
poza bramką; 
Wyjątkiem od powyższych scenariuszy byłaby sytuacja, w której podczas serii rzutów karnych piłka 
trafiłaby w konstrukcję bramki, odbiła się od bramkarza i znalazła w bramce, dlatego taki rzut karny 
będzie traktowany jako zdobycie bramki; jeśli jednak taka sytuacja miałaby miejsce w trakcie innej 
części meczu, która nie stanowi serii rzutów karnych, należy wówczas rozumieć, że zawodnik 
wykonujący rzut karny nie zdobył bramki, natomiast „uderzenie w bramkę” będzie traktowane jako 
wynik wygrywający. 
 

21) Każda decyzja podjęta z użyciem systemu wideoweryfikacji (ang. Video Assistant Referee, VAR), 
która jest niezgodna z pierwotną decyzją uznaną przez sędziów (w tym sytuacje bez podjęcia decyzji, 
np. zezwolenie na kontynuowanie rozgrywki przed sprawdzeniem nagrania wideo), a tym samym 
zmienia interpretowany stan meczu w chwili stawiania zakładu, będzie powodować umieszczenie 
wszystkich zakładów w przedziale czasu między faktycznym wystąpieniem pierwotnego zdarzenia 
oraz ostateczną decyzją sędziego pod rygorem nieważności zdarzenia, o ile na kurs oferowany dla 
określonego zakładu nie będzie miało wpływu wykorzystanie wideoweryfikacji lub zmiana kursu 
została uwzględniona dla kursu oferowanego w chwili przyjęcia zakładu. Rozstrzygnięcie dla 
wszystkich pozostałych niepowiązanych ofert zakładów, w tym określonych przez rozgrywkę między 
chwilą wystąpienia pierwotnego zdarzenia oraz decyzją podjętą po wideoweryfikacji, na które decyzja 
z wykorzystaniem wideoweryfikacji nie miała wpływu, pozostanie ważne. 
Dla celów ustalenia wyników, korekty z użyciem wideoweryfikacji należy traktować jako zaistniałe w 
chwili wystąpienia pierwotnego zdarzenia, dla którego wideoweryfikacja została wykorzystana, nawet 
jeśli rozgrywka nie została przerwana natychmiast. <Operator> zastrzega sobie prawo, zgodnie z <p. 
A, par. 6.2>, do wycofania wcześniej rozstrzygniętych ofert w przypadkach, gdy rozstrzygnięcie staje 
się nieprawidłowe w wyniku ostatecznej decyzji sędziego, pod warunkiem że przedmiotowa decyzja 
zostanie podjęta i przekazana przed zakończeniem meczu i/lub wskazanego przedziału czasu. 
W celu uniknięcia wątpliwości <Operator> będzie uznawać wideoweryfikację jako wykorzystaną, o ile 
będzie to wynikać z gestów sędziego (np. gestów ręki, zatrzymania meczu w celu samodzielnego 
sprawdzenia zdarzenia) i/lub wykorzystanie wideoweryfikacji zostanie potwierdzone w raporcie z 
meczu wydanym przez oficjalną organizację sportową. W przypadkach, gdy brakuje pewności, że 
wideoweryfikacja została wykorzystana z powodu przerwanej transmisji telewizyjnej i/lub 
niezgodności raportów <Operator> rozstrzygnie zakłady w oparciu o informacje uzyskane od 
dostawców kanału informacyjnego i powszechnie uznawanych źródeł informacji online w oparciu o 
słuszność. 
 

22) Na potrzeby rozstrzygnięcia zakładów, zakłady odwołujące się do drużyny, która jako następna 
otrzyma kartkę (zostanie ukarana), i/lub „Łącznej liczby kartek”, będą zawsze uznawać Czerwoną 
kartkę jako dwukrotne pokazanie kartki przez sędziego i zostaną zgodnie z tym rozstrzygnięte. Poniżej 
podano przykłady jako wytyczne ogólne: 
• Pierwszą kartką pokazaną przez sędziego w meczu jest bezpośrednio Czerwona kartka. Drużyna, 
która zostanie ukarana tą kartką, będzie traktowana jako wynik wygrywający dla ofert: Kartki nr 1 i nr 
2; 
• Pierwszą kartką pokazaną przez sędziego w meczu jest Żółta kartka, po której następuje Czerwona 
kartka, dla tego samego zawodnika, bez pokazywania drugiej żółtej kartki. Drużyna, która zostanie 
ukarana tymi kartkami, będzie traktowana jako wynik wygrywający dla ofert: Kartki nr 1, nr 2 i nr 3; 
• Pierwszą kartką pokazaną przez sędziego w meczu jest Żółta kartka, po której następuje druga Żółta 
kartka, a także Czerwona kartka dla tego samego zawodnika. Drużyna, która zostanie ukarana tymi 
kartkami, będzie traktowana jako wynik wygrywający dla ofert: Kartki nr 1, nr 2 i nr 3. 



 

23) Zakłady odwołujące się do tego, który zawodnik zostanie jako następny ukarany kartką, należy 
rozumieć i rozstrzygać zgodnie z kolejnością, w której każdy zawodnik otrzymuje kartki / zostanie 
usunięty z boiska przez sędziego. Kolor kartki pokazanej przez sędziego nie będzie uwzględniany w 
rozstrzygnięciu tej oferty, a kryterium decydującym zawsze będzie kolejność, w której określony 
zawodnik został ukarany kartką od sędziego. Na potrzeby rozstrzygnięcia zakładów, możliwe jest, aby 
jeden zawodnik został dwukrotnie uznany jako „Następny zawodnik ukarany kartką”, o ile oba takie 
zakłady będą miały miejsce w trakcie przerw w rozgrywce. Jeśli 2 lub większa liczba zawodników 
zostanie ukaranych w trakcie przerwy w rozgrywce, zakłady na taką ofertę zostaną uznane za 
nieważne. 
 

24) Wszelkie odwołania do „Rzutów wolnych” prezentowane jako pojedynczy wynik oraz jako zdarzenie 
również będą uwzględniać wystąpienia przyznane za spalone oraz wszelkie przewinienia, z wyjątkiem 
ukaranych rzutem karnym. 

 
25) W przypadku wybranych wydarzeń, nie naruszając postanowienia <Section A, Para 5, Clause 4>, 

Unibet pozwoli użytkownikom na obstawianie zakładów łączących wyniki i zdarzenia pochodzące z 
tego samego wydarzenia (tzw. kombinacje wewnątrzwydarzeniowe), albo poprzez ustalone z góry 
kombinacje występujące w jego zakładach sportowych albo poprzez funkcję Zbuduj zakład. O ile nie 
zaznaczono inaczej wraz z ofertą zakładów lub w zasadach danej dyscypliny sportowej, 
rozstrzygnięcie będzie oparte na przepisach obowiązujących w konkretnej dyscyplinie sportowej, do 
której odnosi się zakład. Wszystkie wymienione zdarzenia muszą być w pełni zrealizowane, aby 
zakład został uznany za wygrany, a wszelkie remisy będą traktowane jako wynik PRZEGRANY, o ile 
w ofercie nie określono inaczej (przykład: zakład na zwycięstwo drużyny X i zdobycie przez nią 
więcej niż 8 rzutów rożnych będzie uznany za PRZEGRANY, jeśli wymieniona drużyna wygra i 
zdobędzie dokładnie 8 rzutów rożnych). Jeśli wynik jakiejkolwiek części kombinacji 
wewnątrzwydarzeniowej zostanie uznany za „NIEWAŻNY” zgodnie z odpowiednimi zasadami danej 
dyscypliny sportowej (przykład: kombinacja wewnątrzwydarzeniowa obejmowała zakład na zdobycie 
punktów przez zawodnika X, ale wymieniony zawodnik nie rozpoczął meczu, gdy zasady danej 
dyscypliny sportowej wymagały tego od niego), powiązane pozycje pochodzące z tego samego 
wydarzenia zostaną również rozliczone z kursem 1,00. W przypadku przerwanych wydarzeń wszystkie 
oczekujące zakłady zostaną uznane za nieważne, z wyjątkiem tych, których wynik został już 
rozstrzygnięty, a żadna kontynuacja gry nie mogłaby przynieść innego wyniku. 
 

15. Golf 
 

1) ile dany turniej lub runda objęte zakładem odbędą się w tym samym roku, niezależnie od jakichkolwiek 
opóźnień, wszystkie zakłady są ważne, o ile nie uzgodniono innego rozwiązania. 
 

2) Wszystkie zakłady odnoszące się do rezultatów turnieju (zwycięzca, miejsce, zakłady grupowe, 
narodowość zwycięzcy, indywidualna pozycja ostateczna itd.) będą uznane za ważne, o ile uprawnieni 
gracze rozegrają 36 dołków i organizatorzy turnieju ogłoszą jego oficjalne rezultaty. 
 

3) Nawet jeśli gracze nie rozegrają 36 dołków i/lub organizatorzy nie ogłoszą oficjalnych rezultatów 
turnieju, zakłady, które zostały już rozstrzygnięte pozostają ważne. 
 



 

4) Przy rozstrzyganiu ofert będą brane pod uwagę także rezultaty będące wynikiem oficjalnie 
zorganizowanych dodatkowych rund lub dołków.  
 

5) Zakłady na graczy, którzy wystartują w turnieju, ale się z niego wycofają lub zostaną 
zdyskwalifikowani zostaną rozstrzygnięte jako przegrane, o ile rezultat danej oferty, do której odnosi 
się zakład, nie został już rozstrzygnięty. 
 

6) Wszystkie zakłady typu „Wygrana/Miejsce” na zwycięzcę turnieju i zakłady na narodowość zwycięzcy 
postawione po godzinie 00:00 (CET) w poniedziałek, w tygodniu, w którym odbywa się turniej, na 
uczestników, którzy nie wystartują w turnieju, zostaną zwrócone. Wszystkie pozostałe zakłady typu „
Wygrana/Miejsce” będą ważne. 
 

7) W przypadku zakładów na zwycięzcę („Outright”), które uwzględniają ograniczoną liczbę uczestników, 
np. narodowość zwycięzcy, zakłady grupowe itd., Unibet zastrzega sobie prawo do zastosowania do 
każdego uczestnika 4 zasady Tattersalla. Zastosowanie mają zasady dotyczące remisu („dead heat”), za 
wyjątkiem przypadków, gdy w wyniku dodatkowej rozgrywki klasyfikacja zawodników uległa zmianie. 
 

8) W przypadku wszystkich zakładów typu „Head to head”, aby były one ważne, wszyscy uczestnicy 
muszą wystartować w danej rundzie / danym turnieju. 
 

9) W przypadku zakładów „Head to head” na dwóch zawodników, jeśli obaj zawodnicy zajmą tę samą 
pozycję i nie będzie dostępna opcja remisu, stawki zostaną zwrócone. W przypadku zakładów „Head to 
head” obejmujących trzech zawodników, jeśli przynajmniej dwóch zawodników zajmie tę samą 
pozycję, stawki zostaną podzielone zgodnie z zasadą opisaną w punkcie <Section B, Para 5.19>. 
 

10) Zakłady typu „Head to head” obejmujące grę przynajmniej dwóch zawodników (np. najlepszy rezultat 
końcowy w turnieju) zostaną rozstrzygnięte na podstawie najlepszej pozycji końcowej / najniższej 
liczby punktów (w zależności od tego, co ma zastosowanie) w turnieju lub rundzie, które są objęte 
danym zakładem. 
 

11) Aby zakłady odwołujące się do zmieszczenia się / nie zmieszczenia się w obrębie premiowanej 
kategorii („cut”) były ważne, musi nastąpić oficjalne zredukowanie stawki zawodników przez 
organizatorów. W przypadku turniejów, w których eliminacja graczy odbywa się kilkukrotnie, zakład 
zostanie rozstrzygnięty w oparciu o to, czy gracz zakwalifikował się dalej po pierwszej redukcji stawki 
zawodników. 
 

12) Dyskwalifikacja / wycofanie się zawodnika przed pierwszą redukcją jest interpretowane jako 
niezmieszczenie się w obrębie premiowanej kategorii. Dyskwalifikacja/wycofanie się z turnieju po 
zakwalifikowaniu się do dalszej rundy nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu zakładów typu „
Zmieści się w obrębie premiowanej kategorii” („make the cut”). 
 

13) W przypadku zakładów typu „Head to head” obejmujących najlepszą pozycję końcową w turnieju, jeśli 
jeden z zawodników nie zakwalifikuje się do dalszej fazy turnieju, drugi zostanie uznany za zwycięzcę. 
Jeśli żaden z zawodników nie zakwalifikuje się dalej, zawodnik z najmniejszą liczbą punktów w 
momencie redukcji stawki zostanie uznany za zwycięzcę. Jeśli przy redukowaniu stawki zawodników, 
obaj gracze mają tę samą liczbę punktów, zakłady zostaną unieważnione. Uznaje się, że gracz, który 
przeszedł do następnej fazy, a następnie został zdyskwalifikowany, pokonał gracza, który nie przeszedł 



 

do tej fazy. 
 

14) Wszelkie odwołania do „Wielkiego Szlema” opierają się na turniejach z danego sezonu, które zostały 
przez PGA zdefiniowane jako takie, niezależnie od ich miejsca, daty i innych zmian. 

16. Piłka ręczna 
 

1) "Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej”, obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu/wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 
danym meczu/wydarzeniu/turnieju. 
 

2) Wszystkie zakłady obejmujące całkowitą liczbę wydarzeń w trakcie turnieju zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie oficjalnych statystyk odnośnego związku sportowego. O ile nie określono inaczej, sumy 
kumulacyjne takich zakładów uwzględniają także ewentualne przedłużenia (np. czas dodatkowy), ale 
nie serie rzutów karnych. 

3) O ile nie określono inaczej, zakłady na zawodnika w danym meczu zostaną rozstrzygnięte na podstawie 
wyniku po zakończeniu drugiej połowy (standardowego czasu gry). 

17. Wyścigi konne (galop i kłusaki) 
 

1) Zakłady typu „Head to head”, w których przynajmniej jeden koń ukończy wyścig, są rozstrzygane na 
postawie oficjalnego rezultatu wyścigu ogłoszonego przez odpowiedni związek sportowy. 

2) Zakłady typu „Head to head”, w których żaden koń nie ukończy wyścigu, są uznawane za nieważne. 
 

3) Zakłady typu „Head to head”, w których oba konie będą miały identyczny oficjalny czas, zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie tego, który z koni zostanie oficjalnie ogłoszony jako będący z przodu; jeśli 
na podstawie oficjalnych wyników nie da się określić, który koń dobiegł pierwszy, zakłady są 
unieważniane. 
 

4)  Zakłady typu „Head to head” i „Triple head” są unieważniane, jeśli: 
a.      Żaden z koni uczestniczących w wyścigu go nie ukończy; i/lub b.                                         
b.      Żaden z koni uczestniczących w wyścigu nie otrzyma nagrody pieniężnej. Nagrodę pieniężną 
należy rozumieć jako wartość pieniężną przyznawaną w zależności od osiągnięć uczestnika w 
określonym wyścigu. Na potrzeby rozstrzygania zakładów, kwoty przyznawane uczestnikom z innego 
powodu niż klasyfikacja (np. udział/wystąpienie) nie będę traktowane jako „nagroda pieniężna”. 

5) W przypadku błędów w druku dotyczących takich informacji, jak między innymi numer gonitwy i 
startowy, nazwy gonitw, metoda rozpoczęcia wyścigu czy długość wyścigu, zakłady zostaną uznane za 
ważne, o ile wszystkie wymienione konie wystartują w tym samym wyścigu i tej samej gonitwie. 

6) Wszystkie zakłady dotyczą rozstawionych wyścigów/spotkań. W przypadku gdy wyścig/spotkanie nie 
odbędzie się/nie zostanie ukończone w zaplanowanym terminie, wszystkie zakłady zawarte po godzinie 
00:00 CET wyznaczonego dnia zostaną unieważnione. Zakłady zawarte przed godziną 00:00 CET 
planowanego dnia wyścigów/spotkania zachowają ważność, pod warunkiem że wyścig/wydarzenie 
odbędzie się w wyznaczonym roku. 

18. Hokej na lodzie 
 



 

1)  Zakłady odwołujące się do zawodnika i całej drużyny w trakcie wydarzenia/turnieju (np. liczba goli, 
asyst, punktów, minut karnych itd.) zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych statystyk 
odpowiedniego związku sportowego. O ile nie określono inaczej, łączne kwoty takich zakładów będą 
obejmować ewentualne przedłużenia (np. doliczony czas gry), z wyłączeniem serii rzutów karnych, i 
będą opierać się na wyniku osiągniętym po ewentualnym 
 

2) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej”, obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu/wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 
danym meczu/wydarzeniu/turnieju. 
 

3) Zakłady związane z zawodnikami uczestniczącymi w danym meczu zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie rezultatu po zakończeniu trzeciej tercji (standardowego czasu gry), o ile nie określono 
inaczej. 

4) Zakłady „Powyżej/poniżej" dotyczące łącznej liczby goli zdobytych w meczu łącznie z ewentualnymi 
golami zdobytymi w dogrywce lub w serii rzutów karnych, rozstrzygane będą w ten sposób, że gole 
zdobyte w dodatkowym czasie gry liczone będą jako „1". W celu wątpliwości należy rozważyć 
następujące przykłady: 

• Przykład 1: zakład  „powyżej/poniżej" (standardowy czas gry):  na koniec 3. tercji mecz 
zakończył się wynikiem 2-2. Całkowita liczba goli wynosi 2-2 (4 gole łącznie). 

• Przykład 2: zakład „powyżej/poniżej" (łącznie z dogrywką i serią rzutów karnych): na koniec 
3. tercji mecz zakończył się wynikiem 2-2, a drużyna A zdobyła bramkę w dogrywce. 
Całkowita liczba goli wynosi 3-2 (5 goli łącznie). 

• Przykład 3: zakład „powyżej/poniżej" (łącznie z dogrywką i serią rzutów karnych): na koniec 
3. tercji mecz zakończył się wynikiem 2-2. Dogrywka kończy się wynikiem 0-0; w serii 
rzutów karnych drużyna A zdobyła 1 bramkę, a drużyna B -2 bramki.. Całkowita liczba goli 
wynosi 2-3 (5 goli łącznie) 

 

19. Sporty motorowe 
 

1) Ta sekcja odnosi się do wszystkich sportów motorowych, takich jak: Formuła 1, A1 GP, formuła 
CART, Indy Car, Nascar, wyścigi torowe, wyścigi samochodów turystycznych, DTM, endurance, 
rajdy, rally-cross, wyścigi motocykli i wyścigi motocykli klasy superbike. 
 

2) Zakłady są rozstrzygane na podstawie ogłoszenia czasów i klasyfikacji pokazanych w telewizji w 
momencie wręczania nagród dla zdobywców podium lub pod koniec danej sesji/rundy lub danego 
wyścigu/wydarzenia (w zależności od tego, co ma zastosowanie). Jeśli informacje niezbędne do 
rozstrzygnięcia zakładu są niedostępne / niewyświetlone i/lub niekompletne, pierwsze oficjalne 
informacje zamieszczone na oficjalnej stronie wyścigu/wydarzenia zostaną uznane za wiążące, 
niezależnie od jakichkolwiek zmian miejsc, apelacji złożonych i/lub kar nałożonych po zakończeniu 
danej sesji / danego wyścigu. 

3) Zakłady obejmujące wydarzenia, które uległy skróceniu z powodu warunków pogodowych lub z innych 
przyczyn, ale których rezultaty zostały oficjalnie ogłoszone przez odnośny związek sportowy, zostaną 
odpowiednio rozstrzygnięte, niezależnie od zmian, które dany związek może wprowadzić z powodu 



 

niezakończenia wyścigu. 
 

4) Jeśli wydarzenie/sesja/okrążenie/eliminacje zostaną przerwane i ponownie rozpoczęte, zakłady uznaje 
się za ważne. Zostaną one w takiej sytuacji rozstrzygnięte na podstawie rezultatu po ponownym 
rozpoczęciu, za wyjątkiem tych zakładów, których rozstrzygnięcie już nastąpiło. 
 

5) Dla celów rozstrzygnięcia zakładu, uznaje się, że kierowca/zawodnik, który wziął udział w oficjalnym 
treningu lub sesji kwalifikacyjnej, wziął udział w danym wydarzeniu, niezależnie od tego, czy 
wystartował także we właściwym wyścigu. 
 

6) W przypadku zakładów „Head to head”, aby zakład był ważny, wszyscy wymienieni uczestnicy muszą 
wziąć udział w sesji, którą obejmuje zakład, niezależnie od tego, czy uda im się uzyskać oficjalny 
pomiar czasu. 
 

7) W przypadku zakładów na „Zwycięzcę” („Outright”) lub „Miejsce” nie udziela się zwrotów za 
zakłady na uczestników, którzy z jakiegokolwiek powodu nie wzięli udział w danej sesji / danym 
wydarzeniu / danych mistrzostwach. 
 

8) Wszelkie oferty odwołujące się do „zakończenia wyścigu” zostaną rozstrzygnięte na podstawie 
oficjalnych przepisów odpowiedniego związku sportowego. 
 

9) Zakłady typu „Head to head”, w których żaden z kierowców/zawodników nie ukończył wyścigu, są 
rozstrzygane na podstawie największej liczby przejechanych okrążeń. W przypadku, gdy uczestnicy nie 
ukończą wyścigu i przejadą taką samą liczbę okrążeń, zakłady są unieważniane, za wyjątkiem 
zakładów na rajdy, gdzie przynajmniej jeden z wymienionych uczestników musi ukończyć rajd, aby 
zakłady były ważne. 
 

10) Kary czasowe nałożone przez sędziów podczas sesji kwalifikacyjnych są brane pod uwagę. Wszystkie 
inne zmiany miejsca startowego nie są brane pod uwagę. 
 

11) Wyścig uznaje się za rozpoczęty w momencie ruszenia zawodników do wykonania okrążenia 
rozgrzewkowego (jeśli ma zastosowanie), dlatego też uznaje się, że kierowcy/zawodnicy, którzy wzięli 
udział w tym okrążeniu, wzięli też udział w wyścigu. Uznaje się, że uczestnicy, których start jest 
opóźniony, lub którzy startują z alei serwisowej, wystartowali w danym wyścigu. 
 

12) Zakłady sezonowe zostaną rozstrzygnięte na podstawie klasyfikacji ogłoszonej dokładnie po ostatnim 
wyścigu sezonu, biorąc także pod uwagę wszystkie decyzje związku sportowego podjęte w trakcie 
sezonu, o ile decyzje te zostały podjęte przed ostatnim wyścigiem sezonu. Wszystkie decyzje (w tym 
apelacje) podjęte po zakończeniu ostatniego wyścigu sezonu są uznane za nieistotne. 
 

13) Wszystkie zakłady obejmujące rezultaty zespołu uznaje się za ważne, niezależnie od zmiany 
kierowców/zawodników. 
 

14) Zakłady są ważne, niezależnie od zmiany harmonogramu/położenia/toru, o ile wyścig/wydarzenie 
odbywa się w tym samym roku/sezonie, niezależnie od jakichkolwiek opóźnień, zmian kolejności w 
kalendarzu imprez itd., za wyjątkiem zakładów postawionych po godzinie 00.00 (CET) w poniedziałek, 
w tygodniu, w którym zaplanowany był wyścig/wydarzenie. W takim przypadku, jeśli w momencie 
stawiania zakładu wydarzenie/wyścig nie odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zaplanowanego startu, 



 

zakłady zostaną zwrócone. 
 

15) W przypadku zakładów obejmujących rezultaty konkretnego zespołu w trakcie wyścigu, aby zakłady 
zostały uznane za ważne, określona liczba pojazdów z każdego zespołu musi wziąć udział w danym 
wyścigu, w przeciwnym wypadku zostaną one unieważnione (np. w wyścigach Formuły 1 w wyścigu 
muszą wziąć udział dwa samochody z każdego zespołu). 

16) Rozstrzygnięcia zakładów uwzględniających samochód bezpieczeństwa nie będą brać pod uwagę 
przypadków, gdy rzeczywisty wyścig rozpoczyna się za samochodem bezpieczeństwa. 

17) Rozstrzygnięcie zakładów na to, który kierowca/samochód wycofa się pierwszy, oparte będzie na 
rzeczywistym okrążeniu, w którym kierowca wycofał się z wyścigu. Jeśli dwóch lub więcej kierowców 
wycofa się z wyścigu podczas tego samego okrążenia, zakłady rozstrzygnięte zostaną zgodnie z 
zasadami określonymi w <Section B, Para 5, Clause 14>. 

18) Zakłady na Pierwszego/Drugiego kierowcę, który zrezygnuje z udziału w trwającym wyścigu, będą 
obejmować tylko wyniki zaistniałe po oficjalnym rozpoczęciu wyścigu. Wycofanie się z 
udziału/rezygnacja z kariery poprzedzająca rozpoczęcie wyścigu GP (włączając te w trakcie okrążenia 
próbnego) nie będą uwzględniane w rozstrzygnięciach zakładów. 

 

20. Netball 
 

1) ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie wyniku po tak zwanym 
czasie dodatkowym (dogrywce). 
 

2) Oferty „Zakłady wskazujące różnicę wyników” i „Połowa/pełne spotkanie” są rozstrzygane na 
podstawie rezultatu na zakończenie meczu po 80 minutach gry. 
 

3) Aby zakłady był ważne, mecz musi dobiec końca, za wyjątkiem tych ofert, których rezultaty zostały 
ustalone wcześniej i których rezultat nie mógłby ulec zmianie, niezależnie od okoliczności. Oferty te 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie osiągniętego rezultatu. 
 

4) Wszystkie zakłady odnoszące się do rezultatów zawodników są ważne wtedy, gdy wszyscy wymienieni 
zawodnicy wezmą udział w danym meczu/wydarzeniu. 
 

21. Pesäpallo (fiński baseball) 
 

1) Wszystkie zakłady na Pesäpallo są rozstrzygane na podstawie wyniku po pierwszych dwóch rundach 
(inningsach). O ile nie określono inaczej, punkty zdobyte podczas dodatkowych rund (np. 
Supervuoropari) nie są brane pod uwagę. 

22. Rugby League 
 

1) ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady na Rugby League są rozstrzygane na podstawie wyniku po 
tak zwanym czasie dodatkowym (dogrywce). 
 



 

2) Oferty „Zakłady wskazujące różnicę wyników” i „Połowa/pełne spotkanie” są rozstrzygane na 
podstawie rezultatu na zakończenie meczu po 80 minutach gry. 

3) Niektóre turnieje/wydarzenia mogą zawierać oferty, które odnoszą się do połowy/meczu, mogących 
zakończyć się bez rozstrzygnięcia, zarówno w standardowym czasie 80 minut gry lub nawet w czasie 
dodatkowym (dogrywce). W takich przypadkach zakłady są rozstrzygane według zasady pozycji ex 
aequo („dead-heat”), a wypłata zostaje obliczona po podzieleniu, a następnie pomnożeniu kursu przez 
stawkę, niezależnie od tego, czy wypłata netto jest niższa od stawki Właściciela Konta. Informacja o 
obowiązywaniu tej zasady zostanie podana razem z zakładem. 
 

4) Najskuteczniejsi zawodnicy (pierwszy/ostatni/ogólnie/drużyna) – Wszystkie zakłady obejmują 
ewentualny czas dodatkowy (dogrywki). Wszystkie zakłady na zawodników w 17. dniu rozgrywek bez 
względu na uczestnictwo (lub nie) zawodnika w meczu. Stawki na zawodników nie ujętych w 17. dniu 
rozgrywek zostaną zwrócone. 
 

5) O ile nie określono inaczej, w przypadku wszystkich innych zakładów związanych z rezultatami 
konkretnego gracza lub graczy, wymienieni gracze muszą grać w meczu od początku, w przeciwnym 
wypadku zakłady są unieważniane. 
 

6) Zakłady związane z zawodnikami uczestniczącymi w danym meczu/wydarzeniu/turnieju zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie rezultatu po ewentualnej dogrywce (czasie dodatkowym), o ile nie 
określono inaczej. 
 

7) Wszystkie zakłady pozostają ważne, bez względu na zmianę miejsca wydarzenia. 

 

23. Rugby Union 
 

1) ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady związane z meczem, wynikami drużyny itp. są 
rozstrzygane zgodnie z wynikiem końcowym w drugiej połowie (po 80 minutach gry). 
 

2) Niektóre turnieje/wydarzenia mogą zawierać oferty, które odnoszą się do połowy/meczu, mogących 
zakończyć się remisem, zarówno w standardowym czasie 80 minut gry lub nawet w czasie 
dodatkowym (dogrywce). W takich przypadkach zakłady są rozstrzygane według zasady pozycji ex 
aequo („dead-heat”), a wypłata zostaje obliczona po podzieleniu, a następnie pomnożeniu kursu przez 
stawkę, niezależnie od tego, czy wypłata netto jest niższa od stawki Właściciela Konta. Informacja o 
obowiązywaniu tej zasady zostanie podana razem z zakładem. 
 

3) Najskuteczniejsi zawodnicy (pierwszy/ostatni/ogólnie/drużyna) – Wszystkie zakłady obejmują 
ewentualny czas dodatkowy (dogrywki). Wszystkie zakłady na zawodników w 22. dniu rozgrywek bez 
względu na uczestnictwo (lub jego brak) zawodnika w meczu. Stawki na zawodników nie ujętych w 22. 
dniu rozgrywek zostaną zwrócone. 
 

4) O ile nie określono inaczej, w przypadku wszystkich innych zakładów związanych z wynikami 
konkretnego gracza lub graczy, wymienieni gracze muszą grać w meczu od początku, w przeciwnym 
wypadku zakłady są unieważniane. 
 



 

5) 6.23.5 Zakłady związane z zawodnikami uczestniczącymi w danym meczu/wydarzeniu/turnieju zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie wyniku po ewentualnej dogrywce (czasie dodatkowym), o ile nie określono 
inaczej. 

6) Wszystkie zakłady pozostają ważne, bez względu na zmianę miejsca wydarzenia. 

24. Squash 
 

1) W stosownych przypadkach zastosowanie mają Zasady dla tenisa. 

25. Speedway(żużel) 
 

1) Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych rezultatów ogłoszonych przez 
odpowiedni związek sportowy po zakończeniu ostatniego zaplanowanego biegu. Jakiekolwiek dalsze 
zmiany miejsc, złożone apelacje i/lub nałożone kary, mające miejsce po zakończeniu wydarzenia 
objętego zakładem, nie są brane pod uwagę. 
 

2) Zakłady typu „Mecz” pomiędzy dwoma zespołami/zawodnikami są rozstrzygane na podstawie 
oficjalnego rezultatu, niezależnie od liczby rozegranych biegów. 
 

3) Wszystkie zakłady typu „Ponad/Poniżej” obejmujące nieukończone mecze/wydarzenia, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem i/lub kontynuacja meczu/wydarzenia nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu osiągniętego przed przerwaniem 
meczu/wydarzenia. Aby obliczyć wartości rozstrzygniętych zakładów, minimalna liczba powtórzeń 
niezbędnych do normalnego rozstrzygnięcia danej oferty może zostać dodana, jeśli jest taka potrzeba, w 
zależności od liczby zaplanowanych setów. Jeśli tego typu kalkulacja doprowadzi do sytuacji, gdzie 
żadne inne zmiany nie mogą wpłynąć na rezultat danego zakładu, w taki sposób zostanie on 
rozstrzygnięty. W części dotyczącej tenisa znajdują się przykłady takich sytuacji. 
 

4) W przypadku zakładów „Handicap” wszystkie zaplanowane biegi muszą zostać rozegrane, za 
wyjątkiem tych wydarzeń, których rezultat jest już znany przed przerwaniem i/lub kontynuacja nie 
przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. Takie zakłady zostaną rozstrzygnięte zgodnie z tymi rezultatami. 
W części dotyczącej tenisa znajdują się przykłady takich sytuacji. 
 

5) Wszystkie zakłady typu „Head to head” i „Ponad/Poniżej” na rezultaty przynajmniej jednego 
zawodnika w trakcie wydarzenia/biegu są uznawane za ważne, o ile wszyscy wymienieni zawodnicy 
wezmą udział w przynajmniej jednym biegu. 
 

6) Aby zakłady obejmujące konkretny bieg były ważne, dany bieg musi zostać ukończony, a wszyscy 
wymienieni zawodnicy muszą wziąć w nim udział. 

26. Surfing 
 

1) Wszystkie zakłady są uznawane za ważne, bez względu na jakiekolwiek opóźnienia, zmiany miejsca 
wydarzeń itp. pod warunkiem, że wydarzenie odbędzie się w oficjalnym okresie oczekiwania, 



 

określonym przez odpowiedni związek sportowy. 
 

2) Pojedynki obejmujące wyniki co najmniej jednego surfera są uznawane za ważne, pod warunkiem, że 
wszyscy wymienieni surferzy biorą udział w wymienionym pojedynku/wydarzeniu. 
 

3) Niektóre turnieje/wydarzenia mogą zawierać oferty, dotyczące wyników w wydarzeniu, w którym co 
najmniej jeden z wymienionych surferów zostanie wyeliminowany na tym samym etapie. W takich 
przypadkach zakłady są rozstrzygane według zasady pozycji ex aequo („dead-heat”), a wypłata zostaje 
obliczona po podzieleniu, a następnie pomnożeniu kursu przez stawkę, niezależnie od tego, czy wypłata 
netto jest niższa od stawki Właściciela Konta. Informacja o obowiązywaniu tej zasady zostanie podana 
razem z zakładem. 

27. Pływanie 
 

1) ile nie określono inaczej, wszystkie zakłady w pływaniu są rozstrzygane na podstawie wyniku po 
finałowym etapie danych zawodów. Jeśli żaden z wymienionych uczestników nie weźmie udziału w 
finałowym etapie, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, o ile dany związek sportowy nie posiada 
żadnych szczegółowych zasad dotyczących rozstrzygania remisów. W takim przypadku wszystkie 
zakłady zostaną uznane za ważne. 
 

2) Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie pierwszego oficjalnego podanego wyniku. 
Unibet weźmie jednak pod uwagę wszelkie zmiany w oficjalnym wyniku wprowadzone w ciągu 24 
godzin od danego wydarzenia i adekwatnie rozstrzygnie zakłady lub dokona zmian w ich 
rozstrzygnięciach. Aby taka sytuacja została wzięta pod uwagę, protest musi odnosić się wyłącznie do 
incydentu mającego miejsce w trakcie danego wydarzenia, np. przekroczenie linii lub falstart w 
sztafecie itd. Kwestie dopingu nie będą brane pod uwagę. Rezultaty dostępne pod koniec 
wspomnianych 24 godzin będą uznane za wiążące, niezależnie od późniejszych protestów, zmian w 
oficjalnych rezultatach itd. 
 

3) Jeśli przynajmniej dwóch uczestników weźmie udział w różnych zawodach eliminacyjnych w trakcie 
danego turnieju, wszystkie zakłady typu „Head to head” obejmujące tych zawodników zostaną 
unieważnione, o ile nie ma późniejszego etapu, do którego przynajmniej jeden z nich się zakwalifikuje. 
 

4) Uznaje się, że uczestnik, który został zdyskwalifikowany z powodu złamania zasad dotyczących startu 
(falstart), wziął udział w danym wydarzeniu lub turnieju. 

28. Tenis i sporty rakietowe (badminton, rackleton, squash i tenis 
stołowy) 

 
1) Wszystkie zakłady pozostają ważne, o ile mecz jest rozgrywany w ramach danego turnieju, niezależnie 

od jakichkolwiek zmian (zarówno przed meczem, jak i po nim) dotyczących warunków (gra na wolnym 
powietrzu / w hali) i/lub zmiany nawierzchni, o ile nie ustalono inaczej. 
 

2) Zakłady typu „Mecz” zwykle obejmują awans w turnieju lub wygranie turnieju, w zależności od tego, 
którą fazę danego turnieju obejmuje zakład typu „Mecz”. Uczestnik (zawodnik lub drużyna), który 
przejdzie do następnej rundy, lub wygra turniej, jest uznawany za zwycięzcę zakładu, niezależnie od 



 

długości meczu, wycofania się zawodnika lub zawodników, dyskwalifikacji itd. Aby zakłady te były 
ważne, musi zostać rozegrany przynajmniej jeden set. 
 

3) Wszystkie zakłady typu „Ponad/Poniżej” i „Handicap” obejmujące nieukończone mecze, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem i/lub kontynuacja meczu/wydarzenia nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu osiągniętego przed przerwaniem 
meczu/wydarzenia. Aby obliczyć wartości rozstrzygniętych zakładów, minimalna liczba powtórzeń 
niezbędnych do normalnego rozstrzygnięcia danej oferty może zostać dodana, jeśli jest taka potrzeba, w 
zależności od liczby zaplanowanych setów. Jeśli tego typu kalkulacja doprowadzi do sytuacji, w której 
żadne inne zmiany nie mogą wpłynąć na rezultat danego zakładu, w taki sposób zostanie on 
rozstrzygnięty. Mogą to zilustrować następujące przykłady: 
Przykład 1 – Ponad/poniżej: Zawodnik rezygnuje z meczu, który miał być rozegrany w trzech setach, 
aktualny wynik to 7-6, 4-4. Zakłady: „Całkowita liczba gemów w 2. secie – 9,5” (lub dowolne linie 
poniżej tej liczby) i „Całkowita liczba gemów w meczu – 22,5” (lub dowolne linie poniżej tej liczby) 
zostaną rozstrzygnięte jako zwycięskie w przypadku zakładu „Ponad” i przegrane w przypadku zakładu 
„Poniżej”. Zakłady na wyższe linie zostaną unieważnione. 
Przykład 2 – Handicap: Zawodnik rezygnuje z gry na początku 3. seta w meczu, w którym ma być 5 
setów. Wynik jest 1-1. Zakłady na +2,5/-2,5 sety zostaną rozstrzygnięte odpowiednio jako przegrane i 
wygrane. Zakłady na niższe linie zostaną unieważnione. 
 

4) W przypadku wszystkich ofert typu „Dokładny wynik” (a konkretnie zakłady na set i na gem), typu „
Parzyste/Nieparzyste” i tych, które odwołują się do zwycięzcy konkretnej części gry (np. „Który 
zawodnik wygra pierwszego seta?” i „Set 2, gem 6: Zwycięzca”), dana część meczu musi dobiec końca. 
 

5) W przypadku wszystkich ofert niewymienionych powyżej, aby zakłady był ważne, musi zostać 
rozegrany przynajmniej jeden set, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed 
przerwaniem gry i jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 
 

6) Wszystkie zakłady na mecze deblowe zostaną unieważnione, jeśli którykolwiek z wymienionych 
zawodników zostanie zastąpiony. 
 

7) Wszelkie odwołania do „Wielkiego Szlema” opierają się na turniejach z danego sezonu, które zostały 
przez ITF zdefiniowane jako takie, niezależnie od ich miejsca, daty i innych zmian. 
 

8) O ile nie określono inaczej, jeśli format meczu z turnieju o Puchar Davisa będzie inny niż „najlepszy z 
5 setów” (np. na „najlepszy z 3 setów), wszystkie zakłady na to wydarzenie zostaną unieważnione. 
 

9) Oferty obejmujące Puchar Davisa są udostępniane przy wyraźnym założeniu, że konkretna rozgrywka 
będzie elementem meczów z najbliższej sesji singla, która zwykle składa się z dwóch singlów. 
Wszystkie zakłady na mecze, które mają być pierwszym lub drugim meczem z serii (zwykle piątkowe 
mecze singlów), których uczestnicy zmienili się, niezależnie od faktu, że to samo spotkanie mogłoby 
odbyć się w innym spotkaniu tej samej rundy, zostaną anulowane. 

10) W przypadku spotkania typu „pro-set," wyniki ważne będą tylko dla następujących ofert:  na „mecz", 
„Set handicap",  „set", oraz „wszystkie sety.". Wszystkie inne rodzaje ofert zostaną uznane za 
nieważne, z wyjątkiem ofert na wyniki, które zostały już rozstrzygnięte. 

11) W przypadku, gdy komisja/federacja organizująca spotkanie stosuje tie-break w meczu jako czynnik 
decydujący do rozstrzygnięcia wyniku spotkania, tie-break w meczu liczył się będzie jako 1 „gem". (Na 



 

przykład: w meczu z wynikiem: 6-4 (set1), 2-6 (set 2), oraz 10-8 (tie-break), uczestnik/drużyna A 
zdobędzie 9 gemów (6+2+1), a uczestnik/drużyna B - 10 (4-6-0).  

29. Siatkówka 
 

1) Punkty zdobyte w trakcie tak zwanego „złotego seta” (6 seta) nie będą brane pod uwagę przy 
rozstrzyganiu zakładów dotyczących danego meczu, za wyjątkiem zakładów dotyczących postępu w 
turnieju i Łącznych wyników w turnieju. 
 

2) Zakłady związane z zawodnikami uczestniczącymi w danym meczu/wydarzeniu/turnieju zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie rezultatu po ewentualnej dogrywce (czasie dodatkowym), o ile nie 
określono inaczej. 
 

3) Zakłady „Head to head” lub „Ponad/Poniżej”, obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego 
meczu/wydarzenia/turnieju są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w 
danym meczu/wydarzeniu/turnieju. 
 

4) Wszystkie zakłady typu „Ponad/Poniżej” i „Handicap” obejmujące nieukończone mecze, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem i/lub kontynuacja meczu/wydarzenia nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu osiągniętego przed przerwaniem 
meczu/wydarzenia. Aby obliczyć wartości rozstrzygniętych zakładów, minimalna liczba powtórzeń 
niezbędnych do normalnego rozstrzygnięcia danej oferty może zostać dodana, jeśli jest taka potrzeba, w 
zależności od liczby zaplanowanych setów. Jeśli tego typu kalkulacja doprowadzi do sytuacji, w której 
żadne inne zmiany nie mogą wpłynąć na rezultat danego zakładu, w taki sposób zostanie on 
rozstrzygnięty. W części dotyczącej tenisa znajdują się przykłady takich sytuacji. 
 

5) W przypadku wszystkich ofert typu „Dokładny wynik”, „Parzyste/Nieparzyste” i tych, które odwołują 
się do zwycięzcy konkretnego okresu/elementu meczu (np. „Która drużyna wygra pierwszego seta?” i 
„Set 2 – kto pierwszy do 15 punktów”), część meczu określona w zakładzie musi dobiec końca. 
 

6) W przypadku wszystkich ofert niewymienionych powyżej, aby zakłady był ważne, musi zostać 
rozegrany przynajmniej jeden set, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed 
przerwaniem gry i jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

30. Sporty zimowe 
 

1) Niniejsza część dotyczy następujących sportów: Narciarstwo alpejskie, biatlon, biegi narciarskie, 
freestyle, kombinacja norweska, short track, skoki narciarskie, snowboard i jazda szybka na łyżwach. 
 

2) Rezultaty dla danych zawodów zostaną uznane za ważne, jeśli zawody te zostaną uznane za ważne w 
danej kategorii przez odpowiedni związek sportowy. Dotyczy to także zawodów, które zostały 
skrócone, np. składają się tylko z jednego skoku lub biegu zamiast dwóch, lub które zostały 
przeniesione w inne miejsce. 
 

3) W przypadku przerwania/nieukończenia zawodów, wszystkie te oferty, których rozstrzygnięcie jest 
znane przed przerwaniem zawodów i ich kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia, zostają 
uznane za ważne i będą rozstrzygnięte w odpowiedni sposób. 



 

4) Jeśli oryginalny/pierwotny format zawodów zostanie całkowicie zmieniony, np. wielkość skoczni w 
skokach narciarskich lub styl w biegach narciarskich ulegną zmianie, wszystkie zakłady zostaną 
unieważnione. 
 

5) W przypadku oferty „Zakłady grupowe” („Najlepszy z x”), Unibet zastrzega sobie prawo do 
zastosowania 4 zasady Tattersalla, jeśli któryś z zawodników nie wystartuje w zawodach. 

6) Zakłady dotyczące konkretnych wydarzeń sportów zimowych (z wyłączeniem na przykład zakładów 
dotyczących klasyfikacji generalnej, Igrzysk Zimowych, turniejów światowych i kontynentalnych), 
oferowane są w wyraźnym założeniem, że to konkretne wydarzenie będzie następnym wydarzeniem 
organizowanym w danym sporcie/dyscyplinie. W przypadku, gdy wydarzenie to z dowolnego powodu 
zostanie przesunięte, a dokładnie takie samo wydarzenie dla tego sportu/dyscypliny odbywa się w tej 
samej lokalizacji, a jego rozpoczęcie wyznaczone jest na nie więcej niż 72 godziny później, zakłady 
ważne będą na to następne zaplanowane wydarzenie w danym sporcie/dyscyplinie. Jeśli na przykład 
dwa osobne wyścigi w tym samym sporcie/dyscyplinie zaplanowane są na piątek i sobotę, a konkurs 
piątkowy przesunięty zostanie na sobotę lub niedzielę, zakłady na konkurs piątkowy rozstrzygnięte 
zostaną zgodnie z następnym zaplanowanym wydarzeniem, w tym przypadku wydarzeniem sobotnim. 
W przypadku, gdy 1 wydarzenie jest zaplanowane w danym sporcie/dyscyplinie, a termin jego 
rozpoczęcia został przesunięty do przodu o więcej niż 72 godziny, zakłady pozostaną ważne i zostaną 
rozstrzygnięte odpowiednio. Jeśli żadne wydarzenie tego samego typu nie odbędzie się w okresie 72 
godzin od terminu początkowo zaplanowanego, zakłady uznane zostaną za nieważne.  

7) W przypadku zakładu typu „Head to Head" pomiędzy dwoma lub trzema uczestnikami, przynajmniej 
jeden z obstawionych uczestników musi ukończyć finałowy bieg/etap/skok, którego dotyczy zakład, 
aby był on ważny. Postanowienia tego nie stosuje się do wydarzeń wyścigów w sprincie biegów 
narciarskich, które obejmują różne etapy eliminacyjne, jak również w skokach narciarskich. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie klasyfikacji oficjalnej, bez względu na to, czy 
obstawiony zawodnik ukończył finałowy bieg/etap/skok. 

31. Inne (non-sport / zakłady specjalne) 
 

1) Warunki określone w tej części mają zastosowanie do ofert, które nie mogą zostać sklasyfikowane pod 
jedną z kategorii sportowych (np. programy telewizyjne, polityka, nagrody, konkursy piękności, 
rozrywka itp.). Tam, gdzie ma to zastosowanie, i o ile w niniejszej części lub w konkretnej ofercie nie 
określono inaczej, będą one rozstrzygane na podstawie zasad serwisu Unibet z punktu <Section B, Para 
5>. 
 

2) O ile poniżej lub w warunkach danej oferty nie określono inaczej, wszystkie zakłady w tej kategorii 
pozostają ważne do momentu ogłoszenia oficjalnego rezultatu, niezależnie od jakichkolwiek opóźnień 
w jego ogłoszeniu, dodatkowych głosowań itd., które mogą być niezbędne do ogłoszenia wyniku. 
 

3) Wszystkie otwarte oferty obejmujące uczestników, którzy się wycofali lub zostali wyrzuceni z 
programów telewizyjnych (zarówno z własnej woli, jak i na podstawie decyzji organizatorów) zostaną 
rozstrzygnięte jako przegrane. Jeśli ten sam uczestnik ponownie weźmie udział w tym samym 
konkursie w późniejszym momencie, będzie on traktowany jako nowy uczestnik, a poprzednie zakłady 
zostaną rozstrzygnięte jako przegrane. 
 

4) Zakłady na usunięcie uczestnika z programu są ważne tylko do następnego zaplanowanego programu. 
Jakiekolwiek zmiany w metodzie eliminacji uczestników, w liczbie uczestników i/lub kandydatach do 



 

wyeliminowania podczas tego samego programu, lub zmiany jakichkolwiek innych czynników, które 
nie mogły zostać przewidziane, spowodują unieważnienie zakładów typu „Następne wyrzucenie” lub „
Następna eliminacja”. 
 

5) W przypadku zakończenia programu przed wyłonieniem oficjalnego zwycięzcy zakłady zostaną 
rozstrzygnięte jako remis pomiędzy uczestnikami nadal będącymi w programie. Zakłady typu 
„Wygrana/Miejsce” na uczestników, którzy już zostali wyeliminowani zostaną rozstrzygnięte jako 
przegrane. 

 

32. Limity dla zakładów sportowych 
 

1) Jak wspomniano w punkcie <Sekcja A, Paragraf 4.1>, Unibet zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
wysokości wypłaty netto (tj. wypłaty po odjęciu postawionej stawki) za dowolny zakład lub 
kombinację zakładów postawionych przez dowolnego Właściciela Konta lub grupę  Właścicieli Konta 
wspólnie stawiających zakład. 

 
2) O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, wygrane przekraczające wymienione ograniczenia nie będą 

wypłacane. 
 

3) Ograniczenia zależą od dyscypliny, rodzaju zawodów i rodzaju zakładu. Jeśli zakład składa się z 
kombinacji ofert z różnych dyscyplin/kategorii/meczów i/lub rodzajów ofert, wypłata zostanie 
ograniczona do poziomu najniższej wartości ze wszystkich kombinacji, zgodnie z poniższymi 
ustaleniami. 

1. Piłka nożna: 
a. Limit w wysokości 250 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
 
(i) Igrzyska Olimpijskie, zawody światowe i kontynentalne mężczyzn organizowane przez FIFA 
lub UEFA, w tym kwalifikacje; 
 (ii) międzynarodowe rozgrywki klubowe organizowane przez FIFA lub UEFA, w tym 
kwalifikacje; 
(iii) dowolna liga krajowa najwyższego poziomu dla rozgrywek mężczyzn w dowolnym z 
poniższych krajów: Dania, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Szkocja, 
Szwecja i Hiszpania; 
(iv) dowolne puchary krajowe mężczyzn w jednym z następujących krajów: Dania, Anglia, 
Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Szkocja, Szwecja i Hiszpania. 
 
Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
 
(v) Wszystkie pozostałe turnieje międzynarodowe; 
(vi) wszystkie pozostałe międzynarodowe rozgrywki klubowe; 
(vii) ligi krajowe najwyższego szczebla we wszystkich innych krajach; 
(viii) główne krajowe puchary w innych krajach; 
(ix) dowolna 2 liga krajowa mężczyzn w następujących krajach: Dania, Anglia, Francja, Niemcy, 
Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Hiszpania; 
dowolny międzynarodowy mecz towarzyski pod egidą FIFA. 
 
Limit 50 000 € ma zastosowanie do wszystkich innych zakładów na turnieje i mecze w kategorii 



 

Piłka nożna, pomijając piłkę nożną plażową i futsal. 
 
b. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników (w tym żółte/czerwone kartki), transfery, trenerów, 
środki dyscyplinarne, rzuty rożne, strzały w światło bramki i inne oferty, których rezultat nie ma 
wpływu na wynik meczu/turnieju, będą traktowane jako zakłady typu PR i nowości oraz będą 
podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
2. Koszykówka 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) NBA, Euroliga, Igrzyska Olimpijskie, turnieje światowe i kontynentalne mężczyzn 
organizowane przez FIBA. 
 
b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Koszykówka. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
3. Hokej na lodzie 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) NHL, Igrzyska Olimpijskie, turnieje światowe i kontynentalne mężczyzn organizowane przez 
IIHF.  
(ii) liga krajowa najwyższego poziomu dla rozgrywek mężczyzn w dowolnym z poniższych 
krajów: Finlandia i Szwecja. 
 
b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Hokej na lodzie. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
4. Piłka ręczna 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
mecze należące do następujących kategorii: 
(i) Igrzyska Olimpijskie, turnieje światowe i kontynentalne mężczyzn organizowane przez IHF. 
 
b. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Piłka ręczna. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 

 
5. Siatkówka 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) Igrzyska Olimpijskie, turnieje światowe i kontynentalne mężczyzn organizowane przez FIVB. 
 
b. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Siatkówka. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 



 

inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
6. Tenis 
a. Limit w wysokości 150 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) turnieje z cyklu Wielkiego Szlema od 3 rundy w górę. 
 
b. Limit w wysokości 75 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(ii) turnieje ATP i WTA od ćwierćfinałów w górę. 
 
c. Limit w wysokości 40 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów 
obejmujących turnieje i mecze. 
 
7. Football amerykański i baseball 
a. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) NFL i MLB. 
 
b. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategoriach Football amerykański lub Baseball. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
8. Football australijski 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) AFL. 
 
b. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Football australijski. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
9. Krykiet 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) mecze międzynarodowe i ligi krajowe najwyższego szczebla. 
 
b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Krykiet. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
10. Dart 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) wszystkie turnieje transmitowane w brytyjskiej telewizji. 
 



 

b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Dart. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
11. Golf 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) Majors, WGC, PGA, turnieje europejskie i LPGA, Puchar Rydera i Solheim. 
 
b. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Golf. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
 
12. Rugby League 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) brytyjskie ligi krajowe najwyższego szczebla, NRL i turnieje międzynarodowe mężczyzn 
organizowane przez RLIF. 
 
b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Rugby League. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
 
13. Rugby Union 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) ligi krajowe najwyższego szczebla w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii oraz turnieje 
międzynarodowe mężczyzn organizowane przez IRB. 
 
b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Rugby Union. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
 
14. Snooker 
a. Limit w wysokości 100 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) wszystkie turnieje transmitowane w brytyjskiej telewizji. 
 
b. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Snooker. 
 



 

c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
15. Sporty motorowe 
a. Limit w wysokości 50 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze należące do następujących kategorii: 
(i) Formuła 1, MotoGP, Moto 2 i Moto 3. 
 
b. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich innych zakładów na 
turnieje i mecze w kategorii Sporty motorowe.  
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 
 
 
16. Inne dyscypliny sportowe 
a. Limit w wysokości 40 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, bandy, boks, eSporty, 
kolarstwo, golf, wyścigi kłusaków i sporty zimowe. 
 
c. Limit w wysokości 25 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów obejmujących 
turnieje i mecze, które są rozgrywane w dowolnej innej dyscyplinie sportowej. 
 
c. Wszystkie zakłady dotyczące zawodników, transferów, trenerów, środków dyscyplinarnych i 
inne oferty, których rezultat nie ma wpływu na wynik ligi/meczu/turnieju, będą traktowane jako 
zakłady typu PR i nowości oraz będą podlegać tym samym ograniczeniom. 

 
17. Non-sport, poker, zakłady PR i nowości 
a. Limit 10 000 € będzie miał zastosowanie do wszystkich zakładów, powiązanych z tą kategorią. 
Obejmuje to także oferty związane ze sportem, np. transfer graczy, następny trener itd. 
 
 
 

33. Mieszane sporty walki 
 

1) W zakładach dotyczących mieszanych sportów walki stosuje się warunki dotyczące części „Boks." 

 

34. Snooker 
 

1) Wszystkie zakłady pozostają ważne, o ile mecz jest rozgrywany w ramach danego turnieju, niezależnie 
od jakichkolwiek zmian w harmonogramie, dotyczących warunków itp.,  ile nie ustalono inaczej. 
 

2) Zakłady typu „Mecz” zwykle obejmują awans w turnieju lub wygranie turnieju, w zależności od tego, 
którą fazę danego turnieju obejmuje zakład typu „Mecz”. Drużyna, która przejdzie do następnej rundy, 
lub wygra turniej, jest uznawana za zwycięzcę zakładu, niezależnie od długości meczu, wycofania się 
drużyny, dyskwalifikacji itd. Aby zakłady te były ważne, musi zostać rozegrany przynajmniej jeden 



 

frejm. 
 

3) Wszystkie zakłady typu „Ponad/Poniżej” obejmujące nieukończone mecze/wydarzenia, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem i/lub kontynuacją meczu/wydarzenia nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu osiągniętego przed przerwaniem 
meczu/wydarzenia. Aby obliczyć wartości rozstrzygniętych zakładów, minimalna liczba powtórzeń 
niezbędnych do normalnego rozstrzygnięcia danej oferty może zostać dodana, jeśli jest taka potrzeba, w 
zależności od liczby zaplanowanych frejmów. Jeśli tego typu kalkulacja doprowadzi do sytuacji, w 
której żadne inne zmiany nie mogą wpłynąć na rezultat danego zakładu, w taki sposób zostanie on 
rozstrzygnięty. Przykłady takiej sytuacji opisane są w części dotyczącej tenisa.  
 
 

4) Aby zakłady typu „Handicap” pozostały ważne, konieczne jest, aby wszystkie zaplanowane frejmy 
zostały ukończone, za wyjątkiem wydarzeń, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem, 
i/lub kontynuacja gry nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia, a zakłady takie zostaną odpowiednio 
rozstrzygnięte. Przykłady takiej sytuacji opisane są w części dotyczącej tenisa 
 

5) W przypadku wszystkich ofert typu „Dokładny wynik,” typu „Parzyste/Nieparzyste” i tych, które 
odwołują się do zwycięzcy konkretnej części gry (np. „Który zawodnik wygra pierwszego seta?” lub 
"Który zawodnik pierwszy zdobędzie X frejmów?), dana część meczu musi dobiec końca. 
 

6) W przypadku wszystkich ofert niewymienionych powyżej, aby zakłady był ważne, musi zostać 
rozegrany przynajmniej jeden frejm, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed 
przerwaniem gry i jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 
 

35. Dart  
 

1) Wszystkie zakłady pozostają ważne, o ile mecz jest rozgrywany w ramach danego turnieju, niezależnie 
od jakichkolwiek zmian w harmonogramie, dotyczących warunków itp.,  ile nie ustalono inaczej. 
 

2) Zakłady typu „Mecz” zwykle obejmują awans w turnieju lub wygranie turnieju, w zależności od tego, 
którą fazę danego turnieju obejmuje zakład typu „Mecz”. Drużyna, która przejdzie do następnej rundy, 
lub wygra turniej, jest uznawana za zwycięzcę zakładu, niezależnie od długości meczu, wycofania się 
drużyny, dyskwalifikacji itd.  
 

3) Wszystkie zakłady typu „Ponad/Poniżej” obejmujące nieukończone mecze/wydarzenia, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem i/lub kontynuacją meczu/wydarzenia nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte na podstawie rezultatu osiągniętego przed przerwaniem 
meczu/wydarzenia. Aby obliczyć wartości rozstrzygniętych zakładów, minimalna liczba powtórzeń 
niezbędnych do normalnego rozstrzygnięcia danej oferty może zostać dodana, jeśli jest taka potrzeba, w 
zależności od liczby zaplanowanych rozgrywek. Jeśli tego typu kalkulacja doprowadzi do sytuacji, w 
której żadne inne zmiany nie mogą wpłynąć na rezultat danego zakładu, w taki sposób zostanie on 
rozstrzygnięty. Przykłady takiej sytuacji opisane są w części dotyczącej tenisa.  
 
 



 

4) Aby zakłady typu „Handicap” pozostały ważne, konieczne jest, aby wszystkie zaplanowane sety zostały 
ukończone, za wyjątkiem wydarzeń, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem, i/lub 
kontynuacja gry nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia, a zakłady takie zostaną odpowiednio 
rozstrzygnięte. Przykłady takiej sytuacji opisane są w części dotyczącej tenisa. 
 

5) W przypadku wszystkich ofert typu „Dokładny wynik,” typu „Parzyste/Nieparzyste” i tych, które 
odwołują się do zwycięzcy konkretnej części gry (np. „Który zawodnik wygra pierwszego seta?” lub 
"Który zawodnik pierwszy zdobędzie X setów?), dana część meczu musi dobiec końca. 

6) W przypadku wszystkich ofert niewymienionych powyżej, aby zakłady był ważne, musi zostać 
rozegrany przynajmniej jeden set, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed 
przerwaniem gry i jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

D. Wyścigi 

1. Wyścigi konne 
 

a. Ogólne zasady wyścigów konnych 
 

1) Wszystkie warunki określone w niniejszej sekcji odwołują się wyłącznie do wyścigów konnych i mają 
pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zasadami lub warunkami. 
 

2) Wszystkie zakłady są regulowane przez zasady Tattersalla, opisane na stronie internetowej 
http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Zasady te regulują rozstrzyganie zakładów w przypadku 
wystąpienie zdarzeń nie objętych zasadami opisanymi w tej sekcji. 
 

3) Rozstrzyganie zakładów będzie opierać się na oficjalnych wynikach ogłaszanych w momencie 
„ważenia”. Wszelkie zmiany po ogłoszeniu tych wyników nie będą brane pod uwagę. 

 
4) Wszystkie zakłady, za wyjątkiem „zakładów Ante-Post”, są uznawane za nieważne w przypadku 

przerwania wyścigu lub jego unieważnienia. W przypadku przełożenia wyścigu na późniejszy termin i 
utrzymaniu „ostatecznych deklaracji”, wszystkie zakłady będą uznawane za ważne pod warunkiem, że 
miejsce rzeczonego wyścigu nie zostanie zmienione. W innych przypadkach wszystkie zakłady 
zostaną uznane za nieważne.  

 
5) Wszelkie informacje dotyczące czasu rozpoczęcia wyścigu i opublikowane w związku z jakimkolwiek 

zakładem, odnoszą się do oficjalnego czasu rozpoczęcia wyścigu w danej strefie czasowej. O ile nie 
określono inaczej w zasadach wyścigów konnych, wszystkie zakłady będą ważne bez względu na 
ewentualne zmiany czasu rozpoczęcia wyścigu. 

 
6) W przypadku falstartu lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, którego wynikiem będzie powtórzenie 

wyścigu, nie będzie on uznawany za spełniający warunki „na sygnał startera”. W takim przypadku dla 
wybranych koni nie biorących udziału w powtarzanym wyścigu, zakłady zostaną zwrócone. Wszelkie 
zwroty dla pozostałych wyborów będą podlegać 4 zasadzie Tattersalla. Liczba koni biorących udział w 
powtarzanym wyścigu będzie określać warunki zakładu „Miejsce”. Do zakładów Ante Post mają 
zastosowanie standardowe zasady zakładów Ante Post. 

 

http://www.tattersallscommittee.co.uk/


 

7) Jeśli wyścig konny zostanie uznany za nieważny i nastąpi jego powtórzenie, wszystkie zakłady na 
konie biorące udział w powtarzanym wyścigu są uznawane za ważne. Kursy oferowane za nieważny 
wyścig nie zmieniają się podczas powtarzanego wyścigu, o ile żaden koń nie zostanie wycofany. Jeśli 
koń został wycofany, wszystkie zakłady będą rozstrzygane według 4 zasady Tattersalla. 

 
8) Rozstrzygnięcie zakładów w przypadku koni, które nie wyjdą z boksów startowych lub nie wezmą 

udziału w wyścigu National Hunt, nastąpi w oparciu o ogłoszenie oficjalnego startera. Jeśli oficjalny 
starter uzna, że koń wziął udział w wyścigu, zakłady na tego konia są uznawane za przegrane. 

 
9) Wyścig uznaje się za zakończony „walkowerem”, gdy bierze w nim udział tylko jeden koń. 

 
10) „Walkowery” i wyścigi unieważnione są uznawane za wyścigi, jednak wszystkie obstawiane konie są 

traktowane jako niebiorące udziału w wyścigu. 

 
 
 
 

b. Zakład „Wygrana” i zakład „Wygrana/miejsce” 

 
1) Zakład „Wygrana” to pojedynczy zakład na wybranego konia, uznawany za wygrany wyłącznie w 

wypadku zajęcia przez tego konia pierwszego miejsca w wyścigu. 
 

2) Zakład „Wygrana/miejsce” (EW) to zakład, w którym wybrany uczestnik musi wygrać wyścig lub 
zająć miejsce określone warunkami zakładu. Zakład dzieli się na dwie równe części (część „Wygrana” 
i część „Miejsce”): z tego powodu zakład EW o wartości 1 € będzie kosztował 2 €. 

 
3) Wszystkie zakłady „Wygrana/miejsce” są regulowane przez warunki ceny początkowej (S.P.). Z tego 

powodu warunki obstawiania miejsc (1/4, 1/5 i liczba miejsc objętych wypłatą) zostaną określone na 
podstawie liczby koni, które rzeczywiście biorą udział w wyścigu („na sygnał startera”), a nie liczby 
zadeklarowanych koni biorących udział w wyścigu w momencie zawierania zakładu.  

 
4) Poniżej znajdują się warunki zakładu „Wygrana/miejsce”: 

 
1. Wyścigi Handicap: 

2-4 startujące konie = tylko zakład „Wygrana” 
5-7 startujących koni = 1/4 kursu na miejsca 1, 2 
8-11 startujących koni = 1/5 kursu na miejsca 1, 2, 3 
12-15 startujących koni = 1/4 kursu na miejsca 1, 2, 3 
co najmniej 16 startujących koni = 1/4 kursu na miejsca 1, 2, 3, 4 

2. Wyścigi Non Handicap: 
2-4 startujące konie = tylko zakład „Wygrana” 
5-7 startujących koni = 1/4 kursu na miejsca 1, 2 
co najmniej 8 startujących koni = 1/5 kursu na miejsca 1, 2, 3 
 
Wszystkie zakłady „Wygrana/miejsce”, „Dwójki”, „Trójki” itd. są rozstrzygane na 
zasadzie wygrana do wygranej, miejsce do miejsca. 

 



 

5) Zakład „Bez faworyta” odnosi się do możliwości wniesienia zakładu, w którym dany koń zdobędzie 
określone miejsce na mecie (Wygrana lub Miejsce), jeśli wymienione konie zostaną wykluczone 
podczas obliczania oficjalnych wyników. 

 
6) Zasady „Wygrana/miejsce” dla zakładów „Bez faworyta” opierają się na liczbie koni, które 

rzeczywiście biorą udział w wyścigu po wykluczeniu wymienionych koni z całkowitej liczby 
startujących. 

 
7) W zakładach „Bez faworyta” potrącenia według 4 zasady Tattersalla mają zastosowanie tylko w 

przypadku koni nie biorących udziału w wyścigu. 
 
 

c. Kursy – wczesne, tablicowe i początkowe 

 
1) Istnieją dwie (2) możliwość wyboru kursów: kursu w momencie zawierania zakładu albo Kursu 

Początkowego (Starting Price – SP). Kurs SP dotyczy kursu obowiązującego w momencie startu 
gonitwy. Jeśli zakłady można zawierać podczas wyścigu, kurs SP zostanie obliczony na podstawie 
ostatnich dostępnych kursów na wybranego konia. Należy zauważyć, że kurs SP nie jest dostępny w 
przypadku zakładów Ante Post (AP). 
 

2) Kursy wczesne (Early Price – EP) to szanse oferowane w dniu wyścigu. Są zazwyczaj oferowane w 
dniu wyścigu między godziną 8 a 10 rano, do 15 minut przed rozpoczęciem wyścigu. Mogą zdarzyć 
się (np. podczas wyścigów niedzielnych i ważnych gonitw), że po ogłoszeniu ostatecznych deklaracji, 
kursy EP są oferowane w innych przedziałach czasowych, niż te wymienione powyżej.  

 
3) Alternatywy dla kursów SP, tablicowych (Board Price – BP) lub rynkowych (Industry Price – IP) są 

zazwyczaj ogłaszane około 15 minut przed rozpoczęciem wyścigu.  
 

4) W przypadku zakładów zawieranych przy kursach BP lub IP, rozstrzygnięcie opiera się na kwocie 
ustalonej w momencie zawarcia zakładu i jest regulowane przez inne zasady opisane w tej sekcji. 

 
5) Stawki zawarte po kursach EP i BP zostaną zwrócone w przypadku, gdy koń zostanie wycofany z 

wyścigu „bez nakazu startera”. O ile ma to zastosowanie stawki na konie w tym samym wyścigu będą 
podlegać potrąceniom według 4 zasady Tattersalla. 

 
6) W przypadkach wycofania koni, które skutkują zawarciem nowego zakładu. O ile ma to zastosowanie 

wszystkie zakłady zawarte po kursach EP lub BP przed powstaniem nowego zakładu będą podlegać 
potrąceniom według 4 zasady Tattersalla. 

 
7) Zakłady na nazwanych uczestników są zawierane po bieżących „kursach tablicowych/pokazowych” 

podczas wyścigów co najmniej dwóch (2) koni, w postaci przesyłanej do naszego serwisu z 
oficjalnego serwisu informacyjnego (PA).  

 
8) W przypadku przekazania błędnego kursu, wszystkie zakłady zawarte z błędnymi szansami są 

uznawane za nieważne, a stawki zostają zwrócone.  
 

9) Zakładów po „kursie tablicowym/pokazowym” nie przyjmuje się w przypadkach, w których z powodu 
wycofania konia ma zastosowanie 4 zasada Tattersalla, o ile nie zostanie stworzony nowy zakład. 

 



 

10) Jeśli w wyścigu nie weźmie udziału dany koń, wszystkie konie wystawione jako „Price Boosts”, 
„Knockouts” itp. są również objęte potrąceniami według 4 zasady. 

 
11) Wszystkie informacje na temat przedziałów czasowych, dostępności kursów itd. powinny być 

traktowane jako orientacyjne i niewiążące. Unibet zastrzega sobie prawo do zmian wyżej 
wymienionych przedziałów czasowych i kursów oraz zawieszenia dostępności dowolnych wyścigów 
lub zakładów według własnego uznania. 

 
 

d. Zakład „Nienazwany faworyt” 
 
„Nienazwany faworyt” i „Nienazwany drugi faworyt” odnosi się do wyborów określonych na 
podstawie: 
 

1) Koń jest uważany za „Nienazwanego faworyta”, jeśli kurs SP na niego jest najniższy. 
 

2) Jeśli dwa konie mają takie same najniższe kursy SP, ten z najniższym numerem karty wyścigu jest 
uznawany za „Nienazwanego faworyta”. 
 

3) Jeśli koń został wycofany „bez nakazu startera”, jednak nadal powraca jako faworyt według kursu SP, 
koń jest uznawany za niestartującego. 
 

4) W przypadku „walkowera” wszystkie zakłady są uznawane za nieważne po wyświetleniu kursów. 

 

e. 4 zasada Tattersalla 
 

1) Gdy koń zostanie wycofany z wyścigu bez nakazu startera lub zostanie uznany przez niego za 
niebiorącego udziału w wyścigu, stosuje się 4 zasadę Tattersalla. 
 

2) 4 zasada Tattersalla odejmuje określoną wartość wygranej ze zwycięskiego zakładu w celu 
wyrównania stawki z powodu wycofania konia z danego zakładu. Suma potrącenia jest określana na 
podstawie kursów (wczesnych lub tablicowych/pokazowych), które dany koń ma w momencie 
wycofania. 

 
3) Potrącenia stawek dla pozostałych koni są oparte na: 

Kursach 
dziesiętnych 

 Kursach 
ułamkowych 

 Potrąceniach 
netto 

1,12 i mniej  1/9 i mniej  90% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  85% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  80% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  75% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  70% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  65% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60% 



 

1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50  50% 

2,00 - 2,24  Parzyste – 
31/25 

 45% 

2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25% 
4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20% 
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15% 
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10% 

11,00 i więcej  10/1 i więcej  Brak 
potrąceń 

 
 

4) Powyższe tabele przedstawiają szanse podane w formatach dziesiętnym i ułamkowym. Jeśli opcje 
dziesiętne nie pokrywają się z ich odpowiednikiem ułamkowym, Unibet zastrzega sobie prawo do 
zastosowania potrąceń według 4 zasady Tattersalla w oparciu o tabelę dziesiętną. 
 

5) Zastosowanie 4 zasady Tattersalla w przypadku zakładów zawartych po kursie EP opiera się na kursie 
EP dla wycofanego konia w momencie zawierania zakładu, bez względu na szanse w momencie 
wycofania konia z wyścigu. 

 
6) Wyścigi, z których wycofano więcej niż jednego startującego, podlegają maksymalnemu potrąceniu w 

wysokości 90c / 1 €. 
7) W przypadku, gdy całkowita suma potrąceń dla zakładu wynosi 5c funcie, i został wycofany tylko 

jeden koń, potrącenie nie zostanie zastosowane. 4 zasada zostanie jednak zastosowana w przypadku 
wycofanie dwóch lub więcej koni. 

 
 

f. Zakłady Ante Post 
 

1) Jeśli zakład ma być uznany za zakład Ante Post (AP), musi zostać zawarty przed nocnym etapem 
deklaracji. Taka deklaracja jest zazwyczaj ogłaszana 48 godzin przed rozpoczęciem wyścigów bez 
przeszkód i 24 godziny przed rozpoczęciem wyścigów National Hunt. 
 

2) O ile nie określono inaczej kursy AP dla koni, które nie uczestniczą w wyścigu nie są zwracane, a 4 
zasada Tattersalla nie obowiązuje. 

 
3) Jeśli nastąpi jedno z poniższych wydarzeń, wszystkie zakłady AP są uznawane za nieważne: 

 
1) Wyścig zostanie odwołany; 
2) Wyścig zostanie oficjalnie uznany za nieważny; 
3) Warunki wyścigu zmienią się po zawarciu zakładów (jak określono według zasad 

Tattersalla); 
4) Koń zostanie wykluczony według zasad The Jockey Club Rules of Racing; 



 

5) Miejsce lub powierzchnia toru zostaną zmienione (na przykład darń na ziemię/uniwersalną 
lub odwrotnie); 

6) Możliwe jest ponowne wzięcie udziału w wyścigu.  
 

4) Poza ewentualnościami wymienionymi powyżej i o ile nie ustalono inaczej, wszystkie zakłady AP są 
uznawane za ważne, jeśli wyścig, którego dotyczą odbędzie się w ciągu 14 dni od początkowo 
zaplanowanego terminu, pod warunkiem, że warunki wyścigu pozostaną niezmienione. Warunki te 
obejmują przypadek, że wyścigi w zmienionym terminie odbywają się na tym samym torze, na takim 
samym dystansie, a w wyścigu nie mogą wziąć udział nowi zawodnicy. Jeśli wyścig, którego termin 
został zmieniony, nie spełnia powyższych kryteriów, wszystkie zakłady AP uznane zostaną za 
nieważne. 
 

5) Zakłady AP są rozstrzygane na podstawie warunków kursu i miejsca, mających zastosowanie w 
momencie zawierania zakładów. Jeśli zakład został przyjęty z nieprawidłowymi warunkami szans i 
miejsca, Unibet zastrzega sobie prawo do uznania zakładu za nieważny i zwrotu stawek, a decyzja ta 
leży wyłącznie w jego gestii.  

 
 

g. zakłady typu „–cast” 

 
1. Zakłady „Forecast” i „Tricast” – zasady ogólne 
a. Zakłady Forecast są dostępne i przyjmowane w wyścigach z przynajmniej 3 uczestnikami. 
b. Zakłady Tricast są przyjmowane w wyścigach, w których ogłoszona jest oficjalna, 
generowana komputerowo dywidenda Tricast. 
c. Jeśli nie ogłoszona zostanie żadna dywidenda, zakłady są uznawane za bezpośrednią 
prognozę komputerową na faworytów przewidywanych do ukończenia wyścigu na pierwszym 
i drugim miejscu. Faworyci do trzeciego miejsca są odrzucani. 
d. Zakłady Forecast są rozstrzygane za pomocą zwrotów bezpośrednich prognoz 
komputerowych SP. W przypadku braku zwrotu prognozy SP z jakiegokolwiek powodu, 
zakłady są uznawane za nieważne. 
e. Zakłady Forecast muszą być zawsze imienne. Zakłady na nienazwanych faworytów nie są 
przyjmowane, a w razie przyjęcia przez pomyłkę, są uznawane za nieważne. 
f. W przypadku zawodnika nie biorącego udziału w wyścigu, stawki zakładów Forecast i 
Tricast zostaną zwrócone. 
 
2. Zakład „Straight Forecast” 
Zakład „Straight Forecast” to zakład na dokładną kolejność ukończenia wyścigu przez konia 
na pierwszym i drugim miejscu.  
 
3. Zakład „Reverse Forecast” 
Zakład „Reverse Forecast” to zakład na konie na pierwszym i drugim miejscu, bez względu na 
kolejność ukończenia przez nie wyścigu. Koszt tego zakładu jest dwukrotnie wyższy od 
zakładu „Straight Forecast”, ponieważ jest on uznawany za 2 zakłady typu „Straight 
Forecast”. 
 
4. Zakład „Combination Forecast” 
Zakład „Combination Forecast” to zakład, w którym można dokonać 3 lub więcej wyborów w 
danym wyścigu. Zakład jest uznawany za wygrany, jeśli 2 z wybranych koni ukończą wyścig 
na pierwszym i drugim miejscu, bez względu na kolejność.  
 
5. Zakład „Tricast” 



 

Zakład „Tricast” to zakład na dokładną kolejność ukończenia wyścigu przez konie, które 
ukończyły go na pierwszym, drugim i trzecim miejscu.  
 
6. Zakład „Combination Tricast” 
Zakład „Combination Tricast” to zakład na konie na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, bez 
względu na kolejność ukończenia przez nie wyścigu. 
 
 

h. Zakład „Tylko miejsce” 
 
W przypadku niektórych wyścigów Unibet zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do 
oferowania zakładów „Tylko miejsce”. Zakłady te są rozstrzygane w taki sam sposób, jak „Miejsce” 
dla zakładu „Wygrana/miejsce”. 
 

1) Jeśli koń zostanie wycofany „bez nakazu startera”, wszystkie stawki na tego konia zostają zwrócone. 
Nastąpi wtedy potrącenie według poniższych tabel 4 zasady. Te potrącenia opierają się na kursie 
„Tylko miejsce”, obowiązującym w momencie wycofania konia i mają zastosowanie do zakładów 
„Tylko miejsce”. 
 

2) Ilość miejsc objętych wypłatą zostanie określona przez deklaracje w dniu wyścigu. Jeśli liczba miejsc 
zostanie zmniejszona z powodu zmniejszenia liczby uczestników wyścigu, liczba miejsc objętych 
wypłatą pozostanie niezmieniona ze względu na zawarte zakłady „Tylko miejsce”. Jeśli jednak liczba 
uczestników jest równa lub niższa od liczby oferowanych miejsc, zakłady dla tego wyścigu zostaną 
uznane za nieważne, a stawki zwrócone.  

 

  



 

3) Potrącenia stawek dla pozostałych koni są oparte na: 

 

Kursach 
dziesiętnych 

 Kursach 
ułamkowych 

 
Brak 
potrąceń dla 
2. miejsca 

Brak 
potrąceń dla 
3. miejsca 

Brak 
potrąceń dla 
4. miejsca 
(lub 
niższego) 

1,12 i mniej  1/9 i mniej  45% 30% 20% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  40% 30% 20% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  40% 25% 20% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  35% 25% 20% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  35% 25% 15% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  30% 20% 15% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  30% 20% 15% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  25% 20% 15% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49/50  25% 15% 10% 

2,00 - 2,24  Parzyste – 
31/25 

 20% 15% 10% 

2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  20% 15% 10% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  15% 10% 10% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  15% 10% 0% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  10% 10% 0% 
4,20 - 5,19  16/5 - 4/1  10% 0% 0% 

5,20 i więcej  21/5 i więcej  Brak 
potrąceń 

Brak 
potrąceń 

Brak 
potrąceń 

 
 

4) Powyższe tabele przedstawiają kursy podane w formatach dziesiętnym i ułamkowym. Jeśli opcje 
dziesiętne nie pokrywają się z ich odpowiednikiem ułamkowym, Unibet zastrzega sobie prawo do 
zastosowania potrąceń według 4 zasady Tattersalla w oparciu o tabelę dziesiętną. 
 

 

i. Zakłady specjalne 
 

1. Zakłady Jockey Specials 
Zakłady Jockey Specials umożliwiają zawieranie zakładu na nazwanego dżokeja, który 
dosiądzie zwycięskiego konia lub zajmie odpowiednie miejsce w skończonej liczbie wyścigów 
podczas danego spotkania (gdzie ma to zastosowanie).  
 
a. W przypadku, gdy dżokej, który ma wziąć udział w maksymalnie 3 wyścigach, nie weźmie 
udziału w przynajmniej 1 wyścigu, zakład Jockey Accumulator jest uznawany za nieważny. 
Powyższego przypadku nie stosuje się, gdy oferty można rozstrzygnąć bez względu na wynik 
wyścigu, z którego wycofał się dany uczestnik. W takim przypadku zakłady te zostaną 
rozstrzygnięte według uzgodnionego wyniku. 



 

b. Zakłady Jockey Accumulator na dżokejów, którzy mają wziąć udział w przynajmniej 4 
wyścigach pozostają ważne, dopóki dany dżokej nie wycofa się z wyścigów przynajmniej 2 
razy. W takim przypadku wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne. Powyższego 
przypadku nie stosuje się, gdy oferty można rozstrzygnąć bez względu na wynik wyścigu, z 
którego wycofał się dany uczestnik. W takim przypadku zakłady te zostaną rozstrzygnięte 
według uzgodnionego wyniku. 
c. Zakłady „Miejsce” rozstrzyga się zgodnie z warunkami zakładów „Miejsce”, mającymi 
zastosowanie w przypadku każdego wyścigu. 
d. Szanse na inne zakłady Jockey Specials, poza zakładami „Jockey Accumulator”, wymagają 
od dżokeja wygranych (lub zajęcia odpowiedniego miejsca, gdzie ma to zastosowanie) we 
wszystkich wymienionych wyścigach. 
e. W przypadku zakładów Jockey Specials i wycofania się z określonych wyścigów, wszystkie 
zakłady uznaje się za nieważne. 
f. Zakłady Jockey Specials rozstrzygnięte zostaną wyłącznie na podstawie wyścigów, w 
których dżokej miał wziąć udział. W przypadku gdy dżokej pojedzie dodatkowy wyścig 
podczas spotkania, NIE będzie on brany pod uwagę do rozstrzygnięcia zakładu. 
 
2. Zakłady Cross Card Jockey Specials 
Zakłady Cross Card Jockey Specials umożliwiają zawieranie zakładu na nazwanych dżokejów, 
którzy muszą dosiąść zwycięskich koni lub zajmą odpowiednie miejsca w określonej liczbie 
wyścigów podczas danego spotkania (gdzie ma to zastosowanie).  
 
a. W przypadku nieukończenia przynajmniej 1 spotkania, wszystkie zakłady uznaje się za 
nieważne. Wyjątkiem od powyższego są wszystkie oferty, które zostały złożone przed 
anulowaniem wyścigu i nie mogły zostać zmienione bez względu na następujące po nich 
zdarzenia i te zakłady należy rozstrzygnąć. W takim przypadku zakłady te zostaną 
rozstrzygnięte według uzgodnionego wyniku. 
b. Stosuje się zasady zakładów Jockey Specials. 
 
3. Zakłady Trainer Specials 
Zakłady Trainer Specials umożliwiają zawieranie zakładu na nazwanego trenera, 
posiadającego konie, które wygrywają lub zajmują odpowiednie miejsce w skończonej liczbie 
wyścigów podczas danego spotkania (gdzie ma to zastosowanie).  
 
a. Stosuje się zasady zakładów Jockey Specials. 
 
4. Zakład „Odległość” – zasady ogólne (obejmują wszystkie zakłady typu „Odległość”) 
a. Wyniki zwycięskich zakładów „Odległość” to oficjalnie ogłoszona odległość między 
pierwszym a drugim koniem, po przebiegnięciu przez nie mety, pod warunkiem, że biegły po 
właściwym torze i niosły prawidłowe obciążenie.  
b. Poniższa terminologia odnosi się do zakładów „Odległość”: 

o „Nos” = 0,05 długości 
o „Głowa krótka” = 0,1 długości 
o „Głowa” = 0,2 długości 
o „Szyja” = 0,3 długości 
o „Pół długości” = 0,5 długości 
o „Trzy czwarte” = 0,75 długości 

c. Maksymalna ilość „długości” w każdym wyścigu to 12 dla wyścigów bez przeszkód i 30 
długości dla wyścigów National Hunt Racing. 
 
5. Zakład „Wygrana spotkania” 
a. Zakład „Wygrana spotkania” to zakład, gdzie możliwe jest postawienie na całkowitą 
odległość między zwycięzcą, a drugim uczestnikiem podczas danego spotkania.  



 

b. W przypadku „walkowera” lub braku ogłoszenia oficjalnych wyników (na przykład: żaden z 
koni nie bierze udziału w wyścigu), do długości całkowitych dodaje się następujące ilości 
odległości: 5 długości do wyścigów Flat Racing i 12 długości do wyścigów National Hunt 
Racing. 
c. Jeśli podczas spotkania co najmniej 1 z wyścigów zostanie odwołany lub uznany za 
nieważny, wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne. Wyjątkiem od powyższego są 
wszystkie oferty, które zostały złożone przed anulowaniem wyścigu i nie mogły zostać 
zmienione bez względu na następujące po nich zdarzenia i te zakłady należy rozstrzygnąć. W 
takim przypadku zakłady te zostaną rozstrzygnięte według uzgodnionego wyniku. 
d. Unibet zastrzega sobie, wedle własnego uznania, prawa do oferowania zakładów 
związanych z określoną ilością spotkań podczas wymienionego dnia/okresu. Jeśli podczas 
jakiegokolwiek wymienionego spotkania co najmniej 1 z wyścigów zostanie odwołany lub 
uznany za nieważny, wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne. Wyjątkiem od 
powyższego są wszystkie oferty, które zostały złożone przed anulowaniem wyścigu i nie 
mogły zostać zmienione bez względu na następujące po nich zdarzenia i te zakłady należy 
rozstrzygnąć. W takim przypadku zakłady te zostaną rozstrzygnięte według uzgodnionego 
wyniku. 
 
6. Zakład „Wygrana wyścigu” 
a. Zakład „Wygrana wyścigu” to zakład, gdzie możliwe jest postawienie na odległość między 
zwycięzcą, a drugim uczestnikiem podczas danego wyścigu.  
b. W przypadku „walkowera” lub braku ogłoszenia oficjalnych wyników (na przykład: żaden z 
koni nie bierze udziału w wyścigu), wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne. 
 
7. Zakład „Wygrana konia” 
a. Zakład „Wygrana konia” to zakład, gdzie możliwe jest postawienie na danego konia, który 
zostanie zwycięzcą wymienionego wyścigu o określoną odległość.  
b. W przypadku „walkowera” lub wycofania danego konia z wyścigu wszystkie zakłady 
zostają uznane za nieważne. 
c. Jeśli wybrany koń nie wygra wyścigu, wszystkie zakłady zostają uznane za przegrane. 
 
8. Wyścigi konne w połączeniu z innymi sportami 
a. Unibet zastrzega sobie prawo do oferowania ustalonych wcześniej kombinacji zakładów 
związanych z wyścigami konnymi i innymi sportami. 
b. O ile nie określono inaczej kombinacje te obejmują konia wygrywającego dany wyścig wraz 
z drużyną/sportowcami wygrywającymi dany mecz. 
c. W przypadku, gdy którykolwiek z wybranych koni zostanie wycofany z wyścigu, zakłady 
zostają uznane za nieważne, a stawki zwrócone. 
d. O ile nie określono inaczej zastosowanie mają zasady rozstrzygnięcia opisane w <Sekcji B, 
Paragrafie 5> dotyczące anulowanych/przełożonych wydarzeń sportowych (nie związanych z 
wyścigami konnymi). 
 
9. Specjalne zakłady telewizyjne 
a. Wszystkie zakłady telewizyjne dotyczą wyłącznie wyścigów, które są transmitowane na 
żywo w angielskiej telewizji naziemnej. 
b. O ile nie określono inaczej do powyższej oferty zakładów stosuje się standardowe zasady 
wyścigów konnych. 
 
10. Specjalne zakłady Ante Post 
a. Unibet zastrzega sobie prawo do oferowania różnorodnych zakładów, podobnych lecz nie 
ograniczonych do zakładów „Daily Specials”, opartych na długotrwałych wyścigach Ante 
Post. 



 

b. O ile nie określono inaczej do powyższej oferty zakładów stosuje się standardowe zasady 
Ante Post. 
 
11. Zakłady „Mecz” 
a. Zakłady odnoszą się do wymienionych koni, które zajmą najlepsze miejsce na koniec 
wyścigu lub po jego określonym etapie. 
b. Wszystkie zakłady są rozstrzygane w oparciu o oficjalne wyniki. 
c. Jeśli żaden z wymienionych koni nie ukończy wyścigu, wszystkie zakłady uznaje się za 
nieważne. 
d. W przypadku, gdy przynajmniej jeden (1) z wymienionych koni nie bierze udziału w 
wyścigu, wszystkie zakłady uznaje się za nieważne. 
 
12. Zakłady „Daily Favourites” 
a. Zakłady „Daily Favourites” to zakłady na określoną liczbę faworytów, którzy muszą wygrać 
lub zająć odpowiednie miejsce (w zależności od tego, co ma zastosowanie) podczas 
wymienionego spotkania. 
b. Zakłady dotyczące miejsca zajętego przez faworytów są rozstrzygane według zasad zakładu 
„Miejsce” dla danego wyścigu podczas spotkania. 
c. Jeśli przynajmniej 1 koń ma takie same niskie szanse według kursu SP, ten z najniższym 
numerem karty wyścigu jest uznawany za „Faworyta”. W przypadku wycofania się wybranego 
„Faworyta” z wyścigu i braku nowych zakładów, drugi koń z najniższym numerem karty 
wyścigu jest uznawany za „Faworyta”. 
d. W przypadku, gdy jest co najwyżej 4 uczestników, „Faworyt” musi wygrać wyścig, aby 
wygrać zakład „Miejsce”. 
e. W przypadku, gdy co najmniej 1 wyścig nie zostanie ukończony, wszystkie zakłady zostają 
uznane za nieważne. Wyjątkiem od powyższego są wszystkie oferty, które zostały złożone 
przed anulowaniem wyścigu i nie mogły zostać zmienione bez względu na następujące po nich 
zdarzenia i te zakłady należy rozstrzygnąć. W takim przypadku zakłady te zostaną 
rozstrzygnięte według uzgodnionego wyniku. 
 
13. Zakłady „Daily Accumulator” 
a. Zakłady „Daily Accumulator” odnoszą się do zakładów, w których nazwane konie/faworyci 
wygrywają lub zajmują odpowiednie miejsce w wyścigu (gdzie ma to zastosowanie). 
b. Zakłady „Place Accumulators” są rozstrzygane według zasad zakładu „Miejsce” dla danego 
wyścigu podczas spotkania. 
c. W przypadku, gdy którykolwiek z uczestników zostanie wycofany z wyścigu, zakłady 
zostają uznane za nieważne, a stawki zwrócone. 
 
 
 
 

j. Rezerwy 
 

1) Unibet zastrzega sobie, według własnego uznania, wyłączne prawo do stosowania kursów wczesnych 
dla koni rezerwowych w wyścigach, w których ogłoszono zastąpienie uczestników nie biorących 
udziału w wyścigu rezerwami. 

 



 

2) Kursy dla wszystkich koni rezerwowych, które biorą udział w wyścigu zostaną użyte do kompensacji 
wszelkich potrąceń według 4 zasady Tattersalla, które zastosowano by w przypadku uczestników nie 
biorących udziału w wyścigu. 

 
3) Dla wszystkich koni rezerwowych, dla których dostępne są kursy wczesne i które ostatecznie nie biorą 

udziału w wyścigu, nie stosuje się potrąceń według 4 zasady Tattersalla. Powyższego przypadku nie 
stosuje się, gdy etap deklaracji toru wyścigowego minął, (45 minut przed rozpoczęciem wyścigu). Koń 
rezerwowy zajmuje miejsce wycofanego konia i z tego względu jest uznawany za oficjalnego 
uczestnika. Jeśli po wyżej wymienionym terminie koń „rezerwowy” zostanie wycofany, stosuje się 
potrącenia według 4 zasady Tattersalla. 

 
 
 

k. Maksymalne wygrane 
 

1) Pomimo, że zdarzają się przypadki, gdzie potencjalna wypłata zawartych zakładów przekracza 
maksymalne dopuszczalne wygrane, to ewentualna wypłata netto będzie nadal ograniczona do 
obowiązujących poniżej limitów. 

 
2) Poniższe limity stosuje się do wszystkich wyborów, które są objęte w pełni oficjalną usługą 

informacyjną (na przykład: PA): 
a. Limit 100 000 € stosuje się w przypadku wyścigów w Wielkiej Brytanii i Irlandii; 
b. Limit 100 000 € stosuje się w przypadku wyścigów Grupy 1, nie odbywających się w Wielkiej 

Brytanii i Irlandii; 
c. Limit 25 000 € stosuje się w przypadku wyścigów we wszystkich pozostałych krajach; 
d. Limit 25 000 € stosuje się w przypadku wszystkich zakładów wymienionych w punkcie „i” 

(zakłady specjalne). 
 

3) Wartości wymienione poniżej są uznawane za maksymalne kwoty netto, które można wygrać w danym 
dniu. „Dany dzień” oznacza z definicji wszystkie wyścigi, które rozpoczęły się między 00:00CET a 
23:59CET. 
 

4) Jeśli zakład zawiera kombinacje między różnymi zawodami, które podlegają innym 
kategoriom/krajom, lub są związane z innymi dyscyplinami sportów nie wymienionych w tej sekcji, 
stosuje się najniższy limit, wybrany spośród obu dyscyplin. Aby zobaczyć listę limitów Unibet dla 
danych sportów, odwiedź <kliknij tutaj>. 

 
l. Wyścigi międzynarodowe 

 
1) Wszystkie warunki określone w niniejszej sekcji odwołują się wyłącznie do wyścigów konnych 

organizowanych poza terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii. W przypadku, gdy zasady te są niejasne 
i/lub nierozstrzygające, rozstrzygnięcie oparte zostanie na podstawie innych zasad określonych w 
części "Wyścigi konne". 

2) Wszystkie wyścigi rozstrzygane są na podstawie oficjalnego wyniku podanego przez miejscowy Organ 
Wyścigów Konnych w dniu wyścigu, łącznie z poprawkami, które zachowują skuteczność po 
wniesieniu przez stewarda ewentualnych zapytań lub sprzeciwów. Rozstrzygnięcie będzie brać 
również pod uwagę wszelkie dodatkowe warunki stosowane przez właściwą władzę lokalną/komitet 
organizacyjny. 



 

3) W przypadku, gdy dostępny będzie kurs początkowy („SPe"), zakłady rozstrzygane będą według tej 
ceny, za wyjątkiem zakładów zawartych na „kurs wczesny" („EP"). W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte według kursu Early Price. W przypadku, gdy kurs Starting Price nie jest 
dostępny, zakłady zostaną rozstrzygnięte według zasady Pari-Mutuel/Tote. 

 
 

m. Wyścigi o stałych kursach (USA) 

1) Niniejszy punkt odnosi się do wyścigów konnych organizowanych w Stanach Zjednoczonych i 
Kanadzie. W przypadkach, gdy zasady te są niejasne i/lub nierozstrzygające, zakład zostanie 
rozstrzygnięty na podstawie innych zasad zawartych w części dotyczącej wyścigów konnych. 

2) Wszystkie wyścigi są rozstrzygane w oparciu o oficjalne wyniki ogłoszone przez lokalny organ 
jazdy konnej w dniu wyścigu, włączają wszelkie poprawki wprowadzone po ewentualnych 
sprzeciwach i zapytaniach kontrolera. Ewentualne poprawki do oficjalnych wyników, w tym 
wszelkie zmiany wyników wprowadzone w późniejszym czasie, nie będą uwzględniane. 

3) Zakłady wniesione przy kursie początkowym (ang. Starting Price, SP) zostaną rozstrzygnięte dla 
branżowego kursu początkowego (ang. Industry Starting Price, ISP). Zakłady wniesione przy 
kursie wcześniejszym (ang. Early Price, EP) zostaną rozstrzygnięte z wybranym kursem EP. W 
przypadkach, gdy nie jest dostępny branżowy kurs początkowy ISP, zakłady SP będą 
rozstrzygane z ostatnim kursem EP dostępnym przed rozpoczęciem wyścigu. Jeśli nie były 
dostępne wczesne kursy EP, zakłady SP zostaną rozstrzygnięte zgodnie z kursami US Pari-
Mutuel/Tote. 

4) Jeśli żadne kursy ISP nie zostaną zwrócone, kursy EP wybrane i/lub żadne dywidendy ogłoszone 
przez US Pari-Mutuel/Tote, zakład zostanie uznany za nieważny. 

5) Wszystkie zakłady na wyścigi w USA są rozstrzygane w odniesieniu do nazwy konia, dlatego 
drugi koń w parze startujący z identycznym numerem nie będzie uwzględniany przy 
rozstrzyganiu zakładu. Z uwagi na powyższe, gdy wiele koni startuje z takim samym numerem, 
zakład na takiego konia jest uznawany jako zakład na wybraną nazwę, dlatego nie będzie 
obejmować innych koni w wyścigu z tym samym numerem. 

6) Zakłady „each way” będą rozstrzygane w oparciu o te same warunki „each way” 
wykorzystywane na potrzeby wyścigów w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, w odniesieniu do 
odpowiednich kursów SP lub EP. 

7) Reguła 4 ma zastosowanie zgodnie z wymaganiami, a w przypadku użycia tych samych 
warunków dla wyścigów w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii, stosowane są potrącenia. 

8) Zakłady pozostają ważne w przypadku, gdy wyścigi odbywają się na nawierzchni innej niż 
murawa („off the turf”) i/lub są zaplanowane na murawie („on the turf”), ale zostały przeniesione 
na tor ziemny lub nawierzchnię typu All-Weather (stosowaną bez względu na pogodę). 

9) Zakłady Forecast i Tricast będą rozstrzygane przy dywidendach branżowych. Jeśli żadna 
dywidenda branżowa nie zostanie ogłoszona, zakłady Forecast i Tricast zostaną rozstrzygnięte 
przy lokalnych dywidendach US Pari-Mutuel/Tote. 

 

  



 

2. Charty 
 
 

a. Ogólne zasady wyścigów chartów 
 

1) Wszystkie warunki określone w niniejszej sekcji odwołują się wyłącznie do wyścigów chartów i mają 
pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zasadami lub warunkami. 
 

2) Unibet publikuje zazwyczaj szanse dla wszystkich wyścigów objętych przez BAGS 
http://www.bagsracing.com/. Unibet zastrzega sobie prawa do zmiany ofert poprzez dodawanie lub 
usuwanie wyścigów, bez względu na to, czy dodawane/usuwane wyścigi są objęte przez BAGS. 

 
3) Rozstrzyganie zakładów będzie opierać się na oficjalnych wynikach ogłoszonych przez sędziego. 

Wszelkie zmiany po ogłoszeniu tych wyników nie będą brane pod uwagę. 
 

4) Wszystkie zakłady, za wyjątkiem „zakładów Ante-Post”, są uznawane za nieważne w przypadku 
przerwania wyścigu lub jego unieważnienia.  

 
5) Wszelkie informacje dotyczące czasu rozpoczęcia wyścigu i opublikowane w związku z jakimkolwiek 

zakładem, odnoszą się do oficjalnego czasu rozpoczęcia wyścigu w danej strefie czasowej. O ile nie 
określono inaczej w zasadach wyścigów chartów, wszystkie zakłady będą ważne bez względu na 
ewentualne zmiany czasu rozpoczęcia wyścigu. 

 
6) Jeśli wyścig  zostanie uznany za nieważny i nastąpi jego powtórzenie, wszystkie zakłady na charty 

biorące udział w powtarzanym wyścigu są uznawane za ważne. Kursy oferowane na nieważny wyścig 
nie zmieniają się podczas powtarzanego wyścigu, o ile żaden uczestnik nie zostanie wycofany. Jeśli 
uczestnik został wycofany, wszystkie zakłady będą rozstrzygane według 4 zasady Tattersalla. 

 
 

b. Zakład „Wygrana” i zakład „Wygrana/miejsce” 

 
1) Zakład „Wygrana” to pojedynczy zakład na wybranego charta, uznawany za wygrany wyłącznie w 

wypadku zajęcia przez tego charta pierwszego miejsca w wyścigu. 
 

2) Zakład „Wygrana/miejsce” (EW) to zakład, w którym wybrany chart musi wygrać wyścig lub zająć 
miejsce określone warunkami zakładu. Zakład dzieli się na dwie równe części (część „Wygrana” i 
część „Miejsce”). Z tego powodu zakład o wartości 1 € będzie kosztował 2 €. 

 
3) Wszystkie zakłady „Wygrana/miejsce” są regulowane przez warunki ceny początkowej (S.P.). Z tego 

powodu warunki obstawiania miejsc (1/4, 1/5 i liczba miejsc objętych wypłatą) zostaną określone na 
podstawie liczby chartów, które rzeczywiście biorą udział w wyścigu, a nie liczby zadeklarowanych 
chartów biorących udział w wyścigu w momencie zawierania zakładu.  

 
4) Poniżej znajdują się warunki zakładu „Wygrana/miejsce”: 

 
2-4 uczestników = tylko zakład „Wygrana” 
5-6 startujących chartów = 1/4 kursuna miejsca 1, 2 

 

http://www.bagsracing.com/


 

5) Wszystkie zakłady na charty, które nie ukończyły wyścigu są uznawane za przegrane. 
 

6) Jeśli liczba chartów, które ukończyły wyścig jest mniejsza od ilości miejsc określonych w warunkach 
wymienionych powyżej, tylko uczestnicy, którzy zajęli oficjalne miejsce będą uznawani za zwycięskie 
wybory. 
 

7) Wszystkie zakłady „Wygrana/miejsce”, „Dwójki”, „Trójki” itp. są rozstrzygane na zasadzie wygrana 
do wygranej, miejsce do miejsca. 

 
8) Zakłady „Wygrana/miejsce” są również przyjmowane na nienazwanego faworyta. 

 
9) Zakład „Bez faworyta” odnosi się do możliwości wniesienia zakładu, w którym dany chart zdobędzie 

najwyższe miejsce na mecie, jeśli wymienione charty zostaną wykluczone podczas obliczania 
oficjalnych wyników. 

 
10) Zasady „Wygrana/miejsce” dla zakładów „Bez faworyta” opierają się na liczbie chartów, które 

rzeczywiście biorą udział w wyścigu po wykluczeniu wymienionych chartów z całkowitej liczby 
startujących. 

 
11) W zakładach „Bez faworyta” potrącenia według 4 zasady Tattersalla mają zastosowanie tylko w 

przypadku chartów nie biorących udziału w wyścigu. 
 

12) Jeśli chart zostanie wycofany z wyścigu po tym, jak transmisja na żywo z toru zakończy się, zakłady 
zawarte na ten wybór zostają uznane za nieważne. Zakłady na pozostałych startujących podlegają 
potrąceniom według zasady 4. 

 
 
 

c. Kursy – tablicowe i początkowe 

 
1) Istnieje możliwość wyboru dwóch (2) kursów: kurs w momencie zawierania zakładu, zwany inaczej 

kursem początkowym (Starting Price – SP) Kurs SP określa szanse wybranego konia na początku 
wyścigu. Jeśli zakłady można zawierać podczas wyścigu, kurs SP zostanie obliczony na podstawie 
najnowszych dostępnych szans dla wybranego charta. Należy zauważyć, że kurs SP nie jest dostępny 
w przypadku zakładów Ante Post (AP). 
 

2) Alternatywy dla kursów SP, tablicowych (Board Price – BP) lub rynkowych (Industry Price – IP) są 
zazwyczaj ogłaszane około 5 minut przed rozpoczęciem wyścigu. W przypadku zakładów zawieranych 
po kursach BP lub IP SP, rozstrzygnięcie opiera się na kwocie ustalonej w momencie zawarcia zakładu 
i jest regulowane przez inne zasady opisane w tej sekcji. 

 
3) Zakłady na nazwanych uczestników są zawierane po bieżących „kursach tablicowych/pokazowych” 

podczas wyścigów co najmniej dwóch (2) uczestników, w postaci przesyłanej do naszego serwisu z 
oficjalnego serwisu informacyjnego (PA). 

 
4) W przypadku przekazania błędnego kursu, wszystkie zakłady zawarte z błędnymi szansami są 

uznawane za nieważne, a stawki zostają zwrócone.  
 



 

5) Wszystkie informacje na temat przedziałów czasowych, dostępności kursów itd. powinny być 
traktowane jako orientacyjne i niewiążące. Unibet zastrzega sobie prawo do zmian wyżej 
wymienionych przedziałów czasowych i kursów oraz zawieszenia dostępności dowolnych wyścigów 
lub zakładów według własnego uznania. 

 
 

d. Zakład „Nienazwany faworyt” 
 

1) Zakłady są przyjmowane wyłącznie na „Nienazwanego faworyta”. „Nienazwany faworyt” odnosi się 
do wyborów określonych na podstawie: 
 

a. Chart jest uważany za „Nienazwanego faworyta”, jeśli ma najniższe szanse po kursie SP. 
b. Jeśli dwa charty mają takie same niskie szanse według kursu SP, ten z najniższym numerem 

boksu startowego jest uznawany za „Nienazwanego faworyta”. 
 

2) O ile nie określono inaczej jeśli na torze odbywa się więcej niż 1 gonitwa tego samego dnia, zakład 
odnosi się do kolejnej gonitwy, która odbędzie się po zawarciu zakładu. 

 
 
 

e. 4 zasada Tattersalla 
 

1) Gdy chart zostanie wycofany z wyścigu lub zostanie uznany za niebiorącego udziału przez startera, 
stosuje się 4 zasadę Tattersalla. 
 

2) 4 zasada Tattersalla odejmuje określoną wartość wygranej ze zwycięskiego zakładu w celu 
wyrównania stawki z powodu wycofania konia z danego zakładu. Suma potrącenia jest określana na 
podstawie kursów (wczesnych lub tablicowych/pokazowych), które dany chart ma w momencie 
wycofania. 

  



 

3) Potrącenia stawek dla pozostałych chartów są oparte na: 

Kursach 
dziesiętnych 

 Kursach 
ułamkowych 

 Potrąceniach 
netto 

1,12 i mniej  1/9 i mniej  90% 
1,13 - 1,19  1/8 - 2/11  85% 
1,20 - 1,27  1/5 - 1/4  80% 
1,28 - 1,33  7/25 - 8/25  75% 
1,34 - 1,44  1/3 - 11/25  70% 
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  65% 
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60% 
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55% 
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50  50% 

2,00 - 2,24  Parzyste – 
31/25 

 45% 

2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40% 
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35% 
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30% 
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25% 
4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20% 
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15% 
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10% 

11,00 i więcej  10/1 i więcej  Brak 
potrąceń 

 
 

4) Powyższe tabele przedstawiają kursy podane w formatach dziesiętnym i ułamkowym. Jeśli opcje 
dziesiętne nie pokrywają się z ich odpowiednikiem ułamkowym, Unibet zastrzega sobie prawo do 
zastosowania potrąceń według 4 zasady Tattersalla w oparciu o tabelę dziesiętną. 
 

5) Wyścigi, z których wycofano więcej niż jednego startującego, podlegają maksymalnemu potrąceniu w 
wysokości 90c / 1 €. 

 
 

f. Zakłady Ante Post 
 

1) Jeśli zakład ma być uznany za zakład Ante Post (AP), musi zostać zawarty przed ogłoszeniem 
ostatecznych deklaracji dla danej gonitwy. 
 

2) O ile nie określono inaczej kursy AP dla chartów, które nie uczestniczą w gonitwie nie są zwracane, a 
4 zasada Tattersalla nie obowiązuje. 

 
3) Jeśli nastąpi jedno z poniższych wydarzeń, wszystkie zakłady AP są uznawane za nieważne: 



 

 
a. Wyścig zostanie odwołany; 
b. Wyścig zostanie oficjalnie uznany za nieważny; 
c. Warunki wyścigu zmienią się po zawarciu zakładów (jak określono według zasad 

Tattersalla). 
 

4) Poza ewentualnościami wymienionymi powyżej, i o ile nie ustalono inaczej, wszystkie zakłady AP są 
uznawane za ważne, jeśli wyścig, którego dotyczą odbędzie się w przeciągu 14 dni od początkowo 
zaplanowanego terminu. 
 

5) Zakłady AP są rozstrzygane na podstawie warunków kursu i miejsca, mających zastosowanie w 
momencie zawierania zakładów. Jeśli zakład został przyjęty z nieprawidłowymi warunkami szans i 
miejsca, Unibet zastrzega sobie prawo do uznania zakładu za nieważny i zwrotu stawek, a decyzja ta 
leży wyłącznie w jego gestii.  

 
 
 
 
 

g. zakłady typu „–cast” 

 
1. Zakłady „Forecast” i „Tricast” – zasady ogólne 
a. Zakłady Forecast są dostępne i przyjmowane w wyścigach z przynajmniej 3 uczestnikami. 
Wszystkie zakłady na wyścigi, w których bierze udział mniej uczestników, są uznawane za 
nieważne. 
b. Zakłady Tricast są przyjmowane w wyścigach, w których ogłoszona jest oficjalna, 
generowana komputerowo dywidenda Tricast. 
c. Jeśli nie ogłoszona zostanie żadna dywidenda, zakłady są uznawane za bezpośrednią 
prognozę komputerową na faworytów przewidywanych do ukończenia wyścigu na pierwszym 
i drugim miejscu. Faworyci do trzeciego miejsca są odrzucani. 
d. Zakłady Forecast są rozstrzygane za pomocą zwrotów bezpośrednich prognoz 
komputerowych SP. W przypadku braku zwrotu prognozy SP z jakiegokolwiek powodu, 
zakłady są uznawane za nieważne. 
e. Zakłady Forecast muszą być zawsze imienne. Zakłady na nienazwanych faworytów nie są 
przyjmowane, a w razie przyjęcia przez pomyłkę, są uznawane za nieważne. 
f. W przypadku zawodnika nie biorącego udziału w wyścigu, stawki zakładów Forecast i 
Tricast zostaną zwrócone. 
 
2. Zakład „Straight Forecast” 
Zakład „Straight Forecast” to zakład na dokładną kolejność ukończenia wyścigu przez charta 
na pierwszym i drugim miejscu.  
 
3. Zakład „Reverse Forecast” 
Zakład „Reverse Forecast” to zakład na charty na pierwszym i drugim miejscu, bez względu 
na kolejność ukończenia przez nie wyścigu. Koszt tego zakładu jest dwukrotnie wyższy od 
zakładu „Straight Forecast”, ponieważ jest on uznawany za 2 zakłady typu „Straight 
Forecast”. 
 
4. Zakład „Combination Forecast” 
Zakład „Combination Forecast” to zakład, w którym można wybrać co najmniej 3 wyborów w 
danym wyścigu. Zakład jest uznawany za wygrany, jeśli 2 z wybranych chartów ukończą 
wyścig na pierwszym i drugim miejscu, bez względu na kolejność.  



 

 
5. Zakład „Tricast” 
Zakład „Tricast” to zakład na dokładną kolejność ukończenia wyścigu przez charty, które 
ukończyły go na pierwszym, drugim i trzecim miejscu.  
 
6. Zakład „Combination Tricast” 
Zakład „Combination Tricast” to zakład na charty na pierwszym, drugim i trzecim miejscu, 
bez względu na kolejność ukończenia przez nie wyścigu. 
 

 
 

h. Zakład „Odległość” 
 

1. Zasady ogólne (obejmują wszystkie zakłady typu „Odległość”) 
a. Wyniki zwycięskich zakładów „Odległość” to oficjalnie ogłoszona odległość między 
pierwszym a drugim chartem, po przebiegnięciu przez nie mety.  
b. Do zakładów „Odległość” odnosi się poniższa terminologia 

o „Nos” = 0,05 długości 
o „Głowa krótka” = 0,1 długości 
o „Głowa” = 0,2 długości 
o „Szyja” = 0,3 długości 
o „Pół długości” = 0,5 długości 
o „Trzy czwarte” = 0,75 długości 

c. Maksymalna ilość „długości” podczas każdego wyścigu to 12. 
 
2. Zakład „Wygrana spotkania” 
a. Zakład „Wygrana spotkania” to zakład, gdzie możliwe jest postawienie na całkowitą 
odległość między zwycięzcą, a drugim uczestnikiem podczas danego spotkania.  
b. Jeśli podczas spotkania co najmniej 1 z wyścigów zostanie odwołany lub uznany za 
nieważny, wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne. Wyjątkiem od powyższego są 
wszystkie oferty, które zostały złożone przed anulowaniem wyścigu i nie mogły zostać 
zmienione bez względu na następujące po nich zdarzenia i te zakłady należy rozstrzygnąć. W 
takim przypadku zakłady te zostaną rozstrzygnięte według uzgodnionego wyniku. 
d. Unibet zastrzega sobie, wedle własnego uznania, prawa do oferowania zakładów 
związanych z określoną ilością spotkań podczas wymienionego dnia/okresu. Jeśli podczas 
jakiegokolwiek wymienionego spotkania co najmniej 1 z wyścigów zostanie odwołany lub 
uznany za nieważny, wszystkie zakłady zostają uznane za nieważne. Wyjątkiem od 
powyższego są wszystkie oferty, które zostały złożone przed anulowaniem wyścigu i nie 
mogły zostać zmienione bez względu na następujące po nich zdarzenia i te zakłady należy 
rozstrzygnąć. W takim przypadku zakłady te zostaną rozstrzygnięte według uzgodnionego 
wyniku. 
 
3. Zakład „Wygrana wyścigu” 
a. Zakład „Wygrana wyścigu” to zakład, gdzie możliwe jest postawienie na odległość między 
zwycięzcą, a drugim uczestnikiem podczas danego wyścigu.  
b. W przypadku braku ogłoszenia oficjalnych wyników, wszystkie zakłady zostają uznane za 
nieważne. 
 
4. Zakład „Wygrana charta” 
a. Zakład „Wygrana charta” to zakład, gdzie możliwe jest postawienie na danego charta, który 
zostanie zwycięzcą wymienionego wyścigu o określoną odległość.  



 

b. W przypadku braku ogłoszenia oficjalnych wyników, wszystkie zakłady zostają uznane za 
nieważne. 
c. Jeśli wybrany chart nie wygra wyścigu, wszystkie zakłady zostają uznane za przegrane. 
 
 
 
 

i. Maksymalne wygrane 
 

1) Pomimo, że zdarzają się przypadki, gdzie potencjalna wypłata zawartych zakładów przekracza 
maksymalne dopuszczalne wygrane, to ewentualna wypłata netto będzie nadal ograniczona do 
obowiązujących poniżej limitów. 

 
2) Limit 25 000 € będzie miał zastosowanie w stosunku do wyścigów, które są objęte w pełni oficjalną 

usługą informacyjną (na przykład: PA). 
 

3) Wartości wymienione powyżej są uznawane za maksymalne kwoty netto, które można wygrać w 
danym dniu. „Dany dzień” oznacza z definicji wszystkie wyścigi, które rozpoczęły się między 
00:00CET a 23:59CET. 
 

j. Trap Challenge 
 

1) W zakładach „Trap Challenge" można obstawiać, z którego boksu startowego najwięcej chartów 
będzie zwycięzcami na obstawionym spotkaniu i/lub konkretnej liczbie wyścigów. 

2) Wszystkie zakłady na „Trap Challenge" będą ważne bez względu na liczbę wolnych boksów 
startowych, „rezerwacji" lub nieważnych wyścigów, pod warunkiem, że przynajmniej połowa z 
danych wyścigów została ukończona, a ich wyniki zostały ogłoszone. 

3) Dla rozstrzygnięcia zakładu „Trap Challenge", jeśli dwa lub więcej chartów uznanych zostanie za 
zwycięzców wyścigu, wszystkie charty, które zajęły pierwsze miejsce (i odpowiadające im boksy 
startowe) uznane zostaną za zwycięzców danego wyścigu. 

4) W przypadku ukończenia wyścigu przez dwa lub więcej chartów na tej samej pozycji, rozstrzygnięcie 
nastąpi na podstawie tzw. Zasady Dead Heat, o której mowa w <Section B, Para 5.14>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. e-sporty 



 

1. Warunki umowy 
 

A. Wstęp  
 

1) Przyjmuje się, że zakłady e-sportowe obejmują gry wideo rozgrywane przez jednego lub wielu 
graczy zarówno w trybie online, jak i offline. Listę gier, których dotyczy ta część regulaminu, 
wymieniono w <Części 2>  regulaminu.  
 

2) [Operator] zastrzega sobie prawo do zamieszczania ofert i turniejów dotyczących gier 
niewymienionych w ww. punkcie, które w sposób uzasadniony odpowiadają temu opisowi oraz 
prawo zaliczania ich do e-sportów. Poprzednie lub przyszłe iteracje gier należących do tej samej 
serii będą traktowane zgodnie z zasadami odnoszącymi się do danej gry określonymi w niniejszym 
regulaminie, bez względu na jakąkolwiek inną numerację i/lub oznaczenie. W przypadku gdy gra, 
turniej i/lub oferta z nią związane nie są wyraźnie wymienione w niniejszym regulaminie, zakłady 
takie rozliczanie będą na ogólnych zasadach określonych w regulaminie. 
 

3) Zawierając zakład z [Operatorem], właściciel konta potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i 
zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu określonych w tej części oraz pozostałych 
warunków korzystania ze strony internetowej [Operatora]. 
 

4) O ile w niniejszej części nie określono inaczej, zastosowanie mają zasady określone w regulaminie 
ogólnym [Operatora]. W przypadku rozbieżności ustala się następującą hierarchię ważności: 

i. zasady i warunki opublikowane w związku z daną ofertą i/lub kampanią; 
ii. zasady dotyczące konkretnej gry e-sportowej; 
iii. ogólne zasady rozstrzygania rezultatów gier e-sportowych; 
iv. regulamin ogólny [Operatora]. 

 
5) W przypadku, gdy wyżej wymienione zasady nie są rozstrzygające, [Operator] zastrzega 

sobie prawo do podjęcia decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia oferty w każdym indywidualnym 
przypadku, w oparciu o zasady słuszności i w zgodzie z powszechnie przyjętymi 
standardami, zwyczajami i definicjami związanymi z zakładami. 

 

B. Ogólne zasady rozstrzygania rezultatów 
 

1) Przy rozstrzyganiu rezultatu [Operator] będzie zawsze starał się korzystać z informacji 
uzyskanych z pierwszej ręki (w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu danego 
wydarzenia) od organizatora imprezy w ramach transmisji rozgrywki oraz właściwe tabele 
wyników, które mogą być tam zamieszczone, z API gry oraz oficjalnych stron internetowych. 
Jeśli informacje uzyskane pierwszej ręki i/lub źródeł oficjalnych i/lub informacje w nich 
zawarte będą sprzeczne, sporne, pominięte lub będą w oczywisty zawierały błąd, 
rozstrzygnięcie zakładu zostanie przeprowadzone na podstawie innych źródeł dostępnych 
publicznie. 
 

2) Rozstrzygając zakład, nie są brane pod uwagę jakiekolwiek zmiany wynikające z między 
innymi dyskwalifikacji, nałożenia kar, zgłoszenia protestów, rezultatów zmienionych decyzją 
sędziów i/lub dalszych zmian w oficjalnym wyniku dokonanych po zakończeniu wydarzenia i 
opublikowaniu rezultatu, nawet jeśli był to rezultat wstępny. W przypadku zakładów 
dotyczących konkursów, które trwają więcej niż 1 rundę/etap (np. zakładów turniejowych), 
pod uwagę będą brane wyłącznie zmiany dotyczące zakładów, których rezultat nie został 



 

jeszcze rozstrzygnięty. Poniższy przykład ilustruje ogólnie, w jaki sposób takie zakłady będą 
traktowane w przypadku sytuacji analogicznych: Zakład na drużynę, która dotrze do półfinału 
turnieju, będzie uznany wygranym, kiedy organizator rozgrywki uzna go za wygrany, nawet 
jeśli ta sama drużyna zostanie z jakiegokolwiek powodu zdyskwalifikowana z turnieju na 
późniejszym etapie. 
 

3) Wszelkie odniesienia do słów/przedmiotów w liczbie pojedynczej obejmują także liczbę 
mnogą. W związku z tym termin „uczestnik”, „zawodnik” lub podobne wyrażenia należy 
rozumieć jako odnoszące się zarówno do pojedynczej osoby, jak i do drużyny. 

4) Chociaż regularnie stosuje się wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia jak 
najwierniejszego oddania przebiegu wydarzenia zgodnie z harmonogramem związku sportowego, 
wszelkie odniesienia do kolejności uczestników, miejsc itp. mają charakter wyłącznie informacyjny. 
Zamiana gospodarzy/gości oraz wcześniej ogłoszonych miejsc nie będzie stanowić ważnej 
podstawy do anulowania zawartych zakładów. 

5) Przed wydarzeniem/meczem lub w jego trakcie [Operator] może zdecydować o wyświetleniu 
aktualnych i dotychczasowych wyników, liczników i innych statystyk związanych z ofertą. Należy 
rozumieć, że [Operator] udostępnia takie dane wyłącznie w celach informacyjnych i nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za dokładność tych danych. Wszelkie tego rodzaju dane przedstawione 
należy traktować jako nieoficjalne, a wszelkie nieścisłości nie będą stanowić ważnej podstawy do 
anulowania zakładów.  

6) Jeśli nazwisko/nazwa uczestnika/wydarzenia/gry zostanie zapisana z błędem i/lub ulegnie 
zmianie, zakłady pozostają ważne pod warunkiem, że jest oczywistym i można potwierdzić na 
podstawie wiarygodnych źródeł, że przedmiot, na który zakład został zawarty, jest taki sam jak 
zamierzony uczestnik/wydarzenie/gra, na który zakład miał być zawarty. 

7) Termin ostateczny zawierania zakładów (cut-off time) podany na stronie internetowej ma 
charakter wyłącznie informacyjny. [Operator] zastrzega sobie prawo do zawieszenia według 
własnego uznania w całości lub w części możliwości stawiania zakładów w dowolnym 
momencie, który uzna za stosowny.  
 

8) Niezależnie od godziny rozpoczęcia podanej na stronie internetowej zastosowanie mają 
zasady wymienione w regulaminie ogólnym [Operatora], a w szczególności 
zapisy<Części A, pkt 2-6 regulaminu dotyczące ważności lub braku ważności 
obstawionych i/lub przyjętych zakładów. 

9) Bez uszczerbku dla powyższego punktu i jako jego uzupełnienie [Operator] zastrzega sobie 
prawo, wyłącznie według własnego uznania, do unieważnienia zakładów w przypadku 
zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji: 

i. jeśli [Operator] odbiera z przesunięciem czasowym dane/strumień obrazu ze 
źródła/od usługodawców, co powoduje, że [Operator] przedstawia kursy 
nieodzwierciedlające aktualnego stanu zakładu; 

ii. jeśli jest oczywistym, że zakłady zostały zawarte z kont, które mają dostęp do 
danych/strumieni obrazów niedostępnych w tym czasie dla [Operatora]; 

iii. jeśli zakłady zostały zawarte po tym, gdy każdy uczestnik uzyskał przewagę 
wystarczającą, aby zmienić kursy dowolnej oferty, nawet tylko teoretycznie, bez 
konieczności korygowania kursów w celu odzwierciedlenia aktualnego stanu 
zakładu. 

 
10) Jeśli mecz rozpocznie się o innej godzinie niż ta podana na stronie internetowej, nie będzie 

to stanowić ważnej podstawy do anulowania zakładów, pod warunkiem, że ten sam mecz 



 

jest następnym meczem rozgrywanym dla obu drużyn w ramach tego samego turnieju i jest 
ważny dla rundy/etapu, w których miał być pierwotnie rozegrany. 
 

11) O ile wyraźnie nie określono inaczej, w każdym przypadku, gdy organizator uzna za 
stosowne włączenie dodatkowych rund/dogrywki, meczów kwalifikacyjnych lub serii meczów 
w celu ustalenia klasyfikacji i/lub wyniku meczu, [Operator] na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładów dotyczących danego meczu/klasyfikacji weźmie pod uwagę rezultaty i wyniki 
dodatkowych meczów/ rund/dogrywek. 
 

12) Wszystkie zakłady na mecze lub ich części, które w ogóle się nie odbędą lub zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie walkowera, zostaną uznane za nieważne. Dla celów 
rozstrzygnięcia zakładu przyjmuje się, akcja w meczu (lub jego części) miała miejsce, kiedy 
zegar zaczął odliczać czas lub kiedy zawodnik wykonał akcję podczas gry dotyczącą meczu 
(lub jego części), w zależności od tego, które wydarzenie ma miejsce jako pierwsze. 
 

13) W przypadku ofert dotyczących meczów lub ich części, które z jakiegokolwiek powodu 
zostały przerwane, a ich rezultat nie został ogłoszony przez oficjalnego organizatora w ciągu 
36 godzin od czasu rzeczywistego rozpoczęcia meczu, stawki zostaną zwrócone w 
przypadku tych zakładów, których rezultat nie został jeszcze ustalony. Wszystkie zakłady, 
których rozstrzygnięcie nastąpiło przed przerwaniem spotkania, a których wynik nie mógłby 
ulec zmianie bez względu na dalsze wydarzenia, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z 
osiągniętym rezultatem. 
 

14) Jeśli zostanie podjęta decyzja, że przerwane spotkanie (lub jego część) będzie 
kontynuowane w ciągu 36 godzin od momentu rozpoczęcia pierwszego spotkania, wszystkie 
zakłady na pierwszy mecz pozostaną ważne i będą rozstrzygnięte na podstawie wyników 
kontynuowanej rozgrywki. 
 

15) Jeśli zostanie podjęta decyzja, że przerwane spotkanie (lub jego część) zostaną rozegrane 
od początku w ciągu 36 godzin od momentu rozpoczęcia pierwszego spotkania, wszystkie 
zakłady na pierwszy mecz, które nie mogły zostać rozstrzygnięte na podstawie gry przed 
przerwaniem spotkania, zostaną unieważnione. 
 

16) Jeśli którykolwiek uczestnik bierze udział w meczu w ramach tego samego turnieju 
rozgrywanym z innym przeciwnikiem pomiędzy czasem przerwania spotkania i wznowienia 
pierwszego meczu, wszystkie aktualne zakłady na pierwszy mecz zostaną unieważnione bez 
względu na wyniki uzyskane podczas kontynuacji meczu. 
 

17) O ile nie określono inaczej, oferty dotyczące wyników turniejów i/lub meczów/wydarzeń, 
które mają zostać rozegrane w ciągu 2 lub więcej dni, pozostają ważne pod warunkiem, że 
wydarzenie to uznane zostanie za zakończone, a oficjalny rezultat zostanie ogłoszony przez 
organizatora w ciągu wskazanego roku, bez względu na obecne/przyszłe uczestnictwo (lub 
jego brak) wymienionego i/lub wcześniej ogłoszona uczestnika. 
 

18) W przypadku meczów, które nie zostały ukończone w przepisowym czasie, a których rezultat 
ustalono na podstawie decyzji związku sportowego w ciągu 36 godzin od rzeczywistego 
rozpoczęcia czasu gry niewznowionej po jej przerwaniu, [Operator] uzna wydaną decyzję za 
oficjalny rezultat ofert podających wynik postępu meczu i/lub turnieju (np. kursy na mecze 
oraz na uczestnika, który przejdzie do następnej rundy) pod warunkiem, że wydana decyzja 
nie zmienia wyniku wyżej wymienionych zakładów w momencie przerwania rozgrywki. W 
takiej sytuacji stawki zostaną zwrócone. (np. drużyna A prowadzi 2 mapy do zera w 
najlepszym meczu 5 map, a drużyna B poddaje się: związek ogłasza, że drużyna A jest 
zwycięzcą meczu = zakład jest ważny. Jeśli w międzyczasie najlepszy mecz 5 map zostaje 



 

przerwany przy wyniku 1:1, a związek ogłasza, że nie ma zwycięzcy, zakład zostanie 
unieważniony).  Wszystkie pozostałe zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem tych, 
których rezultaty zostały ustalone przed przerwaniem wydarzenia i których rozstrzygnięcie 
nie mogłoby w żaden sposób ulec zmianie, niezależnie od okoliczności. Zakłady te zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie osiągniętego rezultatu. 
 

19) Zakłady powiązane z licznikami (np. łączna liczba zabójstw) oraz inne oferty powiązane z 
konkretną terminologią zostaną rozstrzygnięte zgodnie z definicją, na podstawie której 
oficjalny związek sportowy wydaje takie statystyki. [Operator] nie będzie rozpatrywać 
reklamacji wynikających z własnej interpretacji tych terminów, o ile nie będą one poparte 
niepodważalnymi dowodami. 

20) O ile nie określono inaczej, w przypadku zakładów na „Zwycięzcę” („Outright”) lub „Miejsce”, 
jeśli uczestnicy nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną zdyskwalifikowani lub wycofają się 
z niego (przed jego rozpoczęciem lub w trakcie rozgrywki), stawki nie będą zwracane. 
[Operator] zastrzega sobie prawo do zastosowania do 
 
każdego turnieju 4. zasadę Tattersalla, którą wyjaśniono w <Części B, pkt 6> 
regulaminu ogólnego [Operatora]. Informacja o tym zostanie zamieszczona w 
ofercie i/lub zasadach dotyczących konkretnego zakładu. 
 

21) Oferty odnoszące się do wyników jednego uczestnika w określonym wydarzeniu/okresie 
czasu (np. postęp drużyny X w turnieju) wymagają, aby wymieniony uczestnik zagrał 
aktywnie przynajmniej jeden raz w następnym etapie danego wydarzenia/okresu czasu po 
wniesieniu zakładu i/lub po jego przyjęciu. 
 

22) [Operator] nie zwraca stawek za zakłady nawet wtedy, gdy zwycięskim rezultatem 
meczu/wydarzenia jest uczestnik/rezultat, który nie był dostępny w momencie zawierania 
zakładu. W przypadku wszystkich rodzajów zakładów właściciel konta ma możliwość 
poproszenia o wycenienie zakładu na uczestnika/rezultat spoza listy. [Operator] zastrzega 
sobie prawo do odmowy takiej prośbie, a decyzja ta leży wyłącznie w jego gestii. 
 

23) Zakłady oparte na porównaniu wyników dwóch uczestników lub ich większej liczby w 
określonym okresie czasu/turnieju będą rozstrzygane wyłączne na podstawie rezultatów 
osiągniętych przez tych uczestników, niezależnie od innych uczestników tego samego 
turnieju/wydarzenia. 
 

24) W przypadku, gdy uczestnik zostanie zdyskwalifikowany/nie będzie mógł kontynuować 
gry/otrzyma zakaz występów i nie weźmie udziału w następnej fazie/części danego 
wydarzenia/turnieju z dowolnego powodu, w tym również dobrowolnej rezygnacji, przyjmuje 
się, że wydarzenie to odbyło się w momencie wydania oficjalnego ogłoszenia. Jakiekolwiek 
modyfikacje wynikające ze wspomnianych wydarzeń w żaden sposób nie wpływają na 
wcześniejsze rezultaty. 
 

25) Jeśli w przypadku zakładów na „Zwycięzcę” („Outright”) lub „Miejsce” dwóch lub 
więcej uczestników uzyska taki sam rezultat, a organizator nie rozróżni ich miejsc w 
klasyfikacji końcowej, stosuje się zasadę remisu określoną w <Części B, pkt 5 ppkt 
14> regulaminu ogólnego [Operatora]. 
 

26) [Operator] zwróci stawki są oferty, porównując osiągnięcia/wyniki dwóch uczestników w 
określonym okresie czasu (np. najlepsza pozycja końcowa w turnieju, zwycięzca meczu, 
zwycięzca mapy X] w przypadku zaistnienia w którejkolwiek z następujących sytuacji: 



 

i. nie przedstawiono kursu dla „remisu”, a organizator nie stosuje procedur tie-
breaku/dogrywki/dodatkowych rund na potrzeby rezultatu meczu/oferty ani nie 
klasyfikuje uczestników, które którzy uzyskali ten sam rezultat; 

ii. żaden z wymienionych uczestników nie gra w dalszej części następnego etapu 
powiązanego wydarzenia lub jego części po obstawieniu i/lub przyjęciu zakładu; 

iii. żaden z wymienionych uczestników nie jest ujęty w stosownej klasyfikacji; 
iv. żaden z wymienionych uczestników nie spełnił określonego warunku po 

obstawieniu i/lub przyjęciu zakładu oraz nie zaoferowano kursu dla takiego 
rezultatu. 

 
27) Oferty porównujące osiągnięcia/wyniki trzech uczestników będą traktowane tak jak 

w podpunkcie powyżej z tym wyjątkiem, że w przypadku gdy dwóch lub więcej 
uczestników osiągnie tę samą pozycję końcową, stosuje się zasadę remisu 
określoną w <Części B, pkt 5 ppkt 14> regulaminu ogólnego [Operatora]. 
 

28) Do ofert porównujących osiągnięcia/wyniki czterech lub więcej uczestników stosuje się na 
zasady dotyczące zakładów na „Zwycięzcę” i „Miejsce”, z wyjątkiem oferty konkretnie 
określonej jako „Zakłady grupowe”. W takich przypadkach stawki zostaną zwrócone, jeśli 
przynajmniej jeden z wymienionych uczestników nie będzie z jakiegokolwiek powodu 
aktywnie zaangażowany po obstawianiu i/lub przyjęciu zakładu. 
 

29) Jeżeli wynik oferty nie został jeszcze ustalony przed ogłoszeniem zmiany, zakłady 
odnoszące się do wyścigu do określonego wydarzenia/łącznej liczby wydarzeń (np. pierwszy 
uczestnik, który wygra X rund, liczba rozegranych map ponad/poniżej) lub różnic 
punktowych/różnicy zakończonych zdarzeń pomiędzy uczestnikami (np. handicap mapy, 
dokładny wynik mapy w meczu) zostaną uznane za nieważne w przypadku całkowitej 
zmiany formatu meczu w sposób, który zmieniłby licznik takich zdarzeń i ich kursy, w tym 
między innymi w przypadkach, gdy liczba zaplanowanych map zostanie zmieniona z 
wcześniej ogłoszonej nieparzystej liczby zaplanowanych map (np. najlepsza z 1/3/5) na 
parzystą liczbę zaplanowanych map (np. najlepsza z 2/4/6) i odwrotnie. Zakłady zostaną 
unieważnione i odpowiednio rozstrzygnięte w odniesieniu do ofert, w przypadku których 
zapowiedziana zmiana nie ma znaczenia (np. kursy meczów pozostaną ważne, jeśli liczba 
zaplanowanych map zostanie zmieniona z wcześniej ogłoszonych 3 na 5 map) lub gdy wynik 
oferty został ustalony przed ogłoszeniem zmiany. Poniższy przykład ilustruje ogólnie, w jaki 
sposób takie zakłady będą traktowane w przypadku sytuacji analogicznych: Zakład na 
„Wygranie 1. mapy” pozostanie ważny jeśli mecz zostanie zmieniony z 3 na 5 map, ale 
zakład Ponad/poniżej na łącznej liczbie map w meczu w analogicznej sytuacji zostanie 
rozstrzygnięty jako nieważny. 

30) Jeżeli [Operator] błędnie oferuje kursy i linie w oparciu o różną liczbę map/gier/rund z 
prawidłowo zaplanowanej liczby przypadków, rozstrzygnięcie ofert odnoszących się do 
wyścigu do określonego wydarzenie/łącznej liczby wydarzeń (np. pierwszy uczestnik, który 
wygra X rund, liczba rozegranych map ponad/poniżej) lub różnic punktowych/różnicy 
zakończonych zdarzeń pomiędzy uczestnikami (np. handicap mapy, dokładny wynik mapy w 
meczu) zostanie uznany za nieważny w przypadku, gdy format meczu jest całkowicie różny 
w sposób, który zmieniłby licznik takich zdarzeń i ich kursy, w tym między innymi w 
przypadkach, gdy liczba zaplanowanych map zostanie obliczona od nieparzystej liczby 
zaplanowanych map (np. najlepsza z 1/3/5), kiedy mecz jest zaplanowany na parzystą liczbę 
map (np. najlepsza z 2/4/6) i odwrotnie. Zakłady zostaną unieważnione i odpowiednio 
rozstrzygnięte w odniesieniu do ofert, w przypadku których rozbieżność nie ma znaczenia 
(np. kursy meczów pozostaną ważne, jeśli liczba zaplanowanych map zostanie zmieniona z 
wcześniej ogłoszonych 3 na 5 map) lub gdy wynik oferty został ustalony przed ogłoszeniem 
zmiany. Poniższy przykład ilustruje ogólnie, w jaki sposób takie zakłady będą traktowane w 



 

przypadku sytuacji analogicznych: Zakład na „Wygranie 1. mapy” pozostanie ważny jeśli 
mecz zostanie zmieniony z 3 na 5 map, ale zakład Ponad/poniżej na łącznej liczbie map w 
meczu w analogicznej sytuacji zostanie rozstrzygnięty jako nieważny. 
 

31) Podczas niektórych wydarzeń [Operator] może według własnego uznania oferować jedynie 
ograniczony wybór uczestników, a także dodatkowe opcje dla zakładów, np. „Dowolny inny”, 
„Boisko” lub podobne. Opcja ta obejmuje wszystkich niewymienionych uczestników, za 
wyjątkiem tych, którzy są wyraźnie wspomniani jako dostępni. [Operator] zastrzega sobie 
prawo wymienienia/określenia kolejnych uczestników w okresie późniejszym. W przypadku 
zwycięstwa nowo wpisanych uczestników zostaną oni uznani za nieumieszczonych na liście 
do czasu, gdy zostaną wpisani na listę i odpowiednio rozliczeni. 
 

32) Oferty odnoszące się do wyniku uczestnika w określonym wydarzeniu/okresie czasu (np. 
drużyna X v. boisko lub zwycięzca bez drużyny X) będą uznane za nieważne, jeśli wskazani 
uczestnicy nie będą grali aktywnie przynajmniej jeden raz w kolejnym etapie danego 
wydarzenia/okresu czasu po wniesieniu zakładu i/lub po jego przyjęciu. 
 

33) Jeżeli w momencie rozpoczęcia meczu bierze z nim udział inna liczba graczy, niż 
przewidziana w regulaminie wydarzenia (np. w którejś z drużyny grę rozpoczyna 4, a nie 5 
zawodników, jak przewiduje regulamin), wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Jeśli 
któraś z drużyn straci chwilowo i/lub na stałe dowolną liczbę graczy w meczu, po tym gdy w 
momencie rozpoczęcia meczu udział brała w nim właściwa liczba zawodników 
przewidzianych regulaminem, zakłady pozostaną ważne. 
 

34) Zakłady na mecze/wydarzenia z udziałem uczestników posługujących się 
innym/nieprawidłowymi pseudonimem lub korzystających z tzw. konta smerfowego będą 
ważne, pod warunkiem że nie jest oczywiste, że uczestnik używający tego pseudonimu nie 
jest tym, za kogo się podaje. W takich przypadkach zakłady zostaną unieważnione. 
 

35) Zakłady na drużynę uznaje się za ważne niezależnie od tego, kto jest uczestnikiem takiej 
drużyny. Jeżeli organizator uzna, że drużyna może grać z uczestnikiem rezerwowym lub 
zastępcą, wszystkie zakłady są ważne pod warunkiem, że oficjalny wynik zostanie 
ogłoszony. 
 

36) Wszelkie rodzaje kwalifikacji poprzedzających (w stosownych przypadkach) turniej główny 
są uznawane za jego część. W związku z tym wszyscy uczestnicy wyeliminowani na etapie 
kwalifikacji zostaną uznani za przegrywających wobec tych, którzy się zakwalifikowali 
wcześniej lub zakwalifikowali się w ramach kwalifikacji. 
 

37) Ograniczenia czasowe występujące w niektórych zakładach należy interpretować w 
następujący sposób: Zwrot „w ciągu pierwszych 30 minut” oznacza wszystko, co zdarzy się 
do 0 godzin, 29. minuty i 59. sekundy; „pomiędzy 10. a 20. minutą” oznacza wszystko, co 
wydarzy się od 10. minuty do 0 godziny do 19. minuty i 59. sekundy. 
 

38) Wszelkie zakłady dotyczące czasu trwania przedstawiają rzeczywisty czas, która po upłynął 
odpowiednio w danej mapie/rundzie/wydarzeniu. Przykładowo zakład na ponad 30,5 minut 
na mapie rozstrzygnięty zostanie jako zwycięski po upływie 30,5 minut na wskazanej mapie.  
 

39) Wszelkie odniesienia do „Zwycięzcy” i/lub „drabinki górnej" pozostaną ważne bez względu 
na to, czy mapy i/lub inne przewagi zostaną przyznane jakiemukolwiek uczestnikowi na 
podstawie regulaminu rozgrywania danego wydarzenia. 
 



 

2. Zasady rozgrywania poszczególnych gier 
 

A. Call of Duty 
 

(i) Kursy 
meczu 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa, 
za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanego zestawienia „Zwycięzcy” i/lub 
drabinki górnej. W takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla 
celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez związek 
sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania spotkania będzie 
czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, 
wycofaniu, koncesjach itp. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
spotkania będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane 
decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną zwrócone. 

(ii) Rezultat 
serii 

• Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej kombinacji 
następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej samej rundzie/na tym 
samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi samymi uczestnikami w 
ramach tego samego turnieju. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa 
we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez związek 
sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania spotkania będzie 
czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, 
wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną zwrócone. 

(iii) Łączna 
liczba map 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa, 
za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanego zestawienia „Zwycięzcy” i/lub 
drabinki górnej. W takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla 
celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 



 

zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w momencie przerwania 
meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie 
wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iv) Mapa – 
handicap 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia oferty (lub jej części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa, 
za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanego zestawienia „Zwycięzcy” i/lub 
drabinki górnej. W takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla 
celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla którego 
postawiono zakład, został ustalony już w momencie przerwania meczu. W 
takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Mapy dogrywki /dodatkowe mapy potrzebne do rozstrzygnięcia wyniku 
meczu (lub jego części) nie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. 

(vi) Czas 
trwania 

• Rozstrzygnięcie zakładów dotyczących czasu trwania rozgrywki obejmować 
będą również czas potrzebne do ukończenia map dogrywki/map 
dodatkowych niezbędnych do ukończenia meczu (lub jego części), której 
dotyczy oferta. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzącym z tzw. 
drabinki „Zwycięzców” i/lub drabinki górnej przyjęta będzie jako „0” (zero). 

(vii) Mapa X 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 

dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać ukończone. 

(viii) Pierwszy 
X/Pierwszy, 
który 
zdobędzie 
X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy zdobędzie/zgromadzi 
wskazaną liczbę wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Jeśli oferta nie 
obejmuje remisu (zwanego również sytuacją bez przewagi) a żaden z 
uczestników nie zdobędzie wskazanej liczby zdarzeń, stawki zostaną 
zwrócone. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 



 

(ix) As 
• Zakład na to, czy konkretny uczestnik samodzielnie zabije wszystkich 

członków drużyny przeciwnej w dowolnej rundzie z meczu lub jego części 
zgodnie ze szczegółami oferty. 

 • Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

 • Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

(x) Zabójstwa 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 

dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

(xi) Zabójstwa 
zawodników 

• Zakład na liczbę zabójstw dokonanych przez konkretnego gracza w 
meczu lub jego części zgodnie ze szczegółami oferty. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

 

B. CS: GO 
 

(i) Kursy 
meczu 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono 
inaczej, wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę 
na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa, 
za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich 
przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia 
zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez związek 
sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania spotkania będzie 
czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, 
wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną zwrócone. 



 

(ii) Rezultat 
serii 

• Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej kombinacji 
następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej samej rundzie/na tym 
samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi samymi uczestnikami w 
ramach tego samego turnieju. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa 
we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez związek 
sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania spotkania będzie 
czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, 
wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną zwrócone. 

(iii) Łączna 
liczba map 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa, 
za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich 
przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia 
zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w momencie 
przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iv) Mapa – 
handicap 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana mapa, 
za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich 
przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia 
zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla którego 
postawiono zakład, został ustalony już w momencie przerwania meczu. W 
takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Dogrywka/dodatkowe rundy potrzebne do rozstrzygnięcia wyniku meczu 
(lub jego części) nie będą brane pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. 



 

(vi) Mapa X 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 

dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać ukończone. 

(vii) Liczba 
rund 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w momencie 
przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

• Jeśli oferta zawiera odniesienie do „Full Buy”, musi być on dokonany, aby 
zakłady były ważne. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzącym z tzw. 
drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) rund. 

(viii) Handicap 
rundy 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla którego 
postawiono zakład, został ustalony już w momencie przerwania meczu. W 
takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

• Jeśli oferta zawiera odniesienie do „Full Buy”, musi być on dokonany, aby 
zakłady były ważne. 

(ix) Runda X 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 

dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Jeśli oferta zawiera odniesienie do „Full Buy”, musi być on dokonany, aby 
zakłady były ważne. 

• Aby zakłady były ważne, wymienione rundy muszą zostać ukończone. 

(x) Pierwszy 
X/Pierwszy, 
który 
zdobędzie 
X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy zdobędzie/zgromadzi 
wskazaną liczbę wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Jeśli oferta nie 
obejmuje remisu (zwanego również sytuacją bez przewagi) a żaden z 
uczestników nie zdobędzie wskazanej liczby zdarzeń, stawki zostaną 
zwrócone. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 



 

(xi) Zabójstwa 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 

dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

 • Rozstrzygnięcia obejmować będzie wszystkie zabójstwa dokonane przed 
wybuchem bomby lub jej rozbrojeniem pomiędzy rundami. 

 

C. Dota 2 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych 
zgodnie z regulaminem rozgrywki uczestnikom 
pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W 
takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla 
celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej 
przez związek sportowy w ciągu 36 godzin od 
zakończenia/przerwania spotkania będzie czynnikiem 
decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi 
na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o 
dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki 
był nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki 
zostaną zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w 
tej samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych 
pomiędzy tymi samymi uczestnikami w ramach tego samego 
turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej 
przez związek sportowy w ciągu 36 godzin od 
zakończenia/przerwania meczu będzie czynnikiem 
decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi 
na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą 
brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki 
był nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki 
zostaną zwrócone. 

(iii) Łączna liczba map 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie 
z regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy 
muszą zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany 
przed jego naturalnym zakończeniem i bez względu na 
ewentualną decyzję związku sportowego, zakłady zostaną 
uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 



 

zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 

(iv) Mapa – handicap 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie 
z regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy 
muszą zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany 
przed jego naturalnym zakończeniem i bez względu na 
ewentualną decyzję związku sportowego, zakłady zostaną 
uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla którego 
postawiono zakład, został ustalony już w momencie 
przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w momencie 
przerwania meczu. 

(v) Dokładny wynik 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy 

muszą zostać ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 

dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom 
pochodzącym z tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana 
jako „0” (zero) minut. 

(vii) Mapa X 
• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać 

ukończone. Mapa zakończona poprzez poddanie się którejś z 
drużyny uznana zostanie za zakończoną, a zakłady zostaną 
odpowiednie rozstrzygnięte. 

(viii) Pierwszy 
X/Pierwszy, który 
zdobędzie X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy 
zdobędzie/zgromadzi wskazaną liczbę wcześniej 
zdefiniowanych zdarzeń. Jeśli oferta nie obejmuje remisu 
(zwanego również sytuacją bez przewagi) a żaden z 
uczestników nie zdobędzie wskazanej liczby zdarzeń, stawki 
zostaną zwrócone. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(ix) Zabójstwa/Killstreak 
• Wszystkie zakłady na zabójstwa i/lub killstreaki będą brane 

pod uwagę tylko wtedy, jeśli zabójstwa zostaną dokonane 
przez przeciwnika (w stosownych przypadkach). Zabójstwa 
dokonane przez coś, co nie jest kontrolowane przez 
przeciwnika, nie będą brane pod uwagę dla celów 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(x) Rampage/ Ultra-Kill • Wszystkie zakłady na Rampage/Ultra-Kill będą uznane 
jedynie, jeśli zostaną ogłoszone w meczu (lub części 
meczu, którego dotyczy zakład) na banerze wyświetlonym 
na ekranie. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 



 

gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

(xi) Asysty 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 

dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana 
za pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom 
pochodzący z tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana 
jako „0” (zero) asyst. 

(xii) Budynki • Dla celów rozstrzygnięcie zakładu przyjmuje się, że 
następujące obiekty w grze zostają zaklasyfikowane do 
kategorii „Budynki”: baraki, świątynie i wierze. Dla celów 
rozstrzygnięć zakładu uwzględnia ć się będzie również 
odmowę zniszczenia wyżej wymienionych budynków. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

(xiii) Zdarzenia w grze, 
przedmioty i BN 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu 
przyjmuje się, że aby zakłady był ważny, 
w przypadku ofert dotyczących 
następujących przedmiotów, zdarzeń i 
BN wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać 
ukończone, za wyjątkiem tych ofert, 
których rozstrzygnięcie jest znane przed 
przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie 
przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Tarcza Aegis 

• Wykup 

• Kurier 

• Divine Rapier 

• Mega-creeps  

• Osiągnięcie limitu poziomu (level cap) 

• Roshan 

• [Operator] zastrzega sobie prawo dołączenia do wyżej 
wymienionych innych zdarzeń, przedmiotów i BN 
niewymienionych powyżej, które uzna za pasujące do 
wymienionej kategorii. 

 

D. Dragon Ball 
 

(i) Kursy 
meczu 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te będą brane 
pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w 
tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu 
będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 



 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat 
serii 

• Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej samej 
rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi samymi 
uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
gra we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w 
tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu 
będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(iii) Liczba gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 

gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W 
takich przypadkach gry te będą brane pod uwagę dla celów 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został przekroczony 
już w momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w momencie 
przerwania meczu. 

(iv) Handicap 
gier 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W 
takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla celów 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w momencie 
przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. 

(vi) Czas 
trwania 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzący z tzw. 
drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) minut. 



 

(vii) Gra 
X/Runda X 

• Aby zakłady były ważne, wymieniona (odpowiednio) gra/runda musi 
zostać ukończona. 

(viii) Liczba rund 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą zostać 

ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w momencie 
przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte 
na podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra/runda przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzących z tzw. 
drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) rund. 

(ix) Handicap 
rundy 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla 
którego postawiono zakład, został ustalony już w momencie przerwania 
meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

 

E. FIFA 
 

(i) Kursy 
meczu 

• Wyniki zostaną rozstrzygnięte w oparciu o rezultat uzyskany 
podczas regularnego czasu gry. O ile w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki uzyskane podczas dogrywki nie będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładów. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez związek 
sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania meczu będzie 
czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi 
na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o 
dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Zespół, 
który 
przejdzie do 
następnej 
fazy 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia oferty potrzebna jest dogrywka oraz jeżeli w 
ofercie nie określono inaczej, wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą 
brane pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez związek 
sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania meczu będzie 
czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi 
na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane decyzje o 
dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

(iii) Łączna 
liczba 
bramek 

• Wyniki zostaną rozstrzygnięte w oparciu o rezultat uzyskany podczas 
regularnego czasu gry. O ile w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
uzyskane podczas dogrywki nie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładów. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie 
jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia. 



 

(iv) Handicap 
• Wyniki zostaną rozstrzygnięte w oparciu o rezultat uzyskany podczas 

regularnego czasu gry. O ile w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
uzyskane podczas dogrywki nie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładów. 

• Wszystkie części meczu, którego dotyczy oferta, można zostać 
ukończone, aby zakłady były ważne. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Wyniki zostaną rozstrzygnięte w oparciu o rezultat uzyskany podczas 
regularnego czasu gry. O ile w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
uzyskane podczas dogrywki nie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładów. 

• Wszystkie części meczu, którego dotyczy oferta, można zostać 
ukończone, aby zakłady były ważne. 

 

F. Hearthstone 
 

(i) Kursy 
meczu 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w 
tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach 
itp. 

• Jeśli gra będzie rozgrywana ponownie ze względu na sytuację patową, 
wyniki z gry pierwotnej zostaną odrzucone, a wyniki gry rozgrywanej 
ponownie będą brane pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

(ii) Liczba gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana gra, 

za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich 
przypadkach gry te będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia 
zakładu. 

• Każda gra, która jest rozgrywana ponownie ze względu na sytuację 
patową, będzie liczyła się tylko jako 1 gra. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w momencie 
przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte 
na podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iii) Handicap 
gier 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana gra, 
za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem rozgrywki 
uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich 
przypadkach gry te będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia 
zakładu. 

• Jeśli gra będzie rozgrywana ponownie ze względu na sytuację patową 
wyniki z mapy pierwotnej zostaną odrzucone, a nie jest mapa 
rozgrywanej ponownie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku sportowego, 
zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla 
którego postawiono zakład, został ustalony już w momencie przerwania 
meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 



 

(iv) Gra X 
• Aby zakłady były ważne, wymienione rundy muszą zostać ukończone. 

 

G. Heroes of the Storm 
 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych 
zgodnie z regulaminem rozgrywki uczestnikom 
pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W 
takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla 
celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej 
przez związek sportowy w ciągu 36 godzin od 
zakończenia/przerwania meczu będzie czynnikiem 
decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi na 
pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane 
decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej 
samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy 
tymi samymi uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej 
przez związek sportowy w ciągu 36 godzin od 
zakończenia/przerwania meczu będzie czynnikiem 
decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi na 
pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą brane 
decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

 
• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 

nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(iii) Łączna liczba map 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, 
chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, 
został przekroczony już w momencie przerwania meczu. W 
takich przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na 
podstawie wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 



 

(iv) Mapa – handicap 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, 
chyba że limit „Handicap”, dla którego postawiono zakład, został 
ustalony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie 
wyniku uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(v) Dokładny wynik 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą 

zostać ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 

oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, 
których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej 
kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom 
pochodzącym z tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako 
„0” (zero) minut. 

(vii) Mapa X 
• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać 

ukończone. 

(viii) Pierwszy 
X/Pierwszy, który 
zdobędzie X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy 
zdobędzie/zgromadzi wskazaną liczbę wcześniej 
zdefiniowanych zdarzeń. Jeśli oferta nie obejmuje remisu 
(zwanego również sytuacją bez przewagi) a żaden z 
uczestników nie zdobędzie wskazanej liczby zdarzeń, stawki 
zostaną zwrócone. 

 • Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, 
których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej 
kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

 • Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, 
których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej 
kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(ix) Zabójstwa/Killstreak • Wszystkie zakłady na zabójstwa i/lub killstreaki będą brane pod 
uwagę tylko wtedy, jeśli zabójstwa zostaną dokonane przez 
przeciwnika (w stosownych przypadkach). Zabójstwa dokonane 
przez coś, co nie jest kontrolowane przez przeciwnika, nie będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, 
których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej 
kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 



 

(x) Zdarzenia w grze, 
przedmioty i BN 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu przyjmuje się, że aby zakłady 
był ważny, w przypadku ofert dotyczących następujących 
przedmiotów, zdarzeń i BN wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, 
a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

 Cele 

 Osiągnięcie limitu poziomu (level cap) 

 

Wszystkie zakłady dotyczące celu dotyczą wyłącznie map z 
określonym celem. Wygranie rzeczywistej mapy nie został nie 
będzie uwzględniana jako cel dla potrzeb rozstrzygnięcia 
zakładu. Jeśli oferta nie obejmuje remisu (zwanego również 
sytuacją bez przewagi) a żaden z uczestników nie zdobędzie 
wskazanej liczby zdarzeń, stawki zostaną zwrócone. 

• [Operator] zastrzega sobie prawo dołączenia do wyżej 
wymienionych innych zdarzeń, przedmiotów i BN 
niewymienionych powyżej, które uzna za pasujące do 
wymienionej kategorii. 

 

H. League of Legends 
 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych 
zgodnie z regulaminem rozgrywki uczestnikom 
pochodzącym z tak zwanej drabinki „Zwycięzców”. W 
takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę dla 
celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej 
przez związek sportowy w ciągu 36 godzin od 
zakończenia/przerwania meczu będzie czynnikiem 
decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi 
na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą 
brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki 
był nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki 
zostaną zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w 
tej samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych 
pomiędzy tymi samymi uczestnikami w ramach tego samego 
turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej 
przez związek sportowy w ciągu 36 godzin od 
zakończenia/przerwania meczu będzie czynnikiem 
decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym między innymi 
na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą 
brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki 
był nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki 
zostaną zwrócone. 



 

(iii) Łączna liczba map 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie 
z regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy 
muszą zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany 
przed jego naturalnym zakończeniem i bez względu na 
ewentualną decyzję związku sportowego, zakłady zostaną 
uznane za nieważne, chyba że limit „powyżej/poniżej”, dla 
którego postawiono zakład, został przekroczony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 

(iv) Mapa – handicap 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie 
z regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy 

muszą zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany 
przed jego naturalnym zakończeniem i bez względu na 
ewentualną decyzję związku sportowego, zakłady zostaną 
uznane za nieważne, chyba że limit „Handicap”, dla którego 
postawiono zakład, został ustalony już w momencie 
przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w momencie 
przerwania meczu. 

(v) Dokładny wynik 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy 

muszą zostać ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 

dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 
Dla celów rozstrzygnięcia zakładu przyjmuje się, że czas gry 
zakończyły się niezwłocznie po zniszczeniu Nexusa. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom 
pochodzącym z tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana 
jako „0” (zero) minut. 

(vii) Mapa X 
• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać 

ukończone. Mapa zakończona poprzez poddanie się którejś z 
drużyny uznana zostanie za zakończoną, a zakłady zostaną 
odpowiednie rozstrzygnięte. 

(viii) Pierwszy 
X/Pierwszy, który 
zdobędzie X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy 
zdobędzie/zgromadzi wskazaną liczbę wcześniej 
zdefiniowanych zdarzeń. Jeśli oferta nie obejmuje remisu 
(zwanego również sytuacją bez przewagi) a żaden z 
uczestników nie zdobędzie wskazanej liczby zdarzeń, stawki 
zostaną zwrócone. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 



 

(ix) As • Zakład na to, czy konkretny uczestnik 
samodzielnie zabije ostatniego żyjącego 
zwycięzcę drużyny przeciwnej. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(x) Zabójstwa/Killstreak 
• Wszystkie zakłady na zabójstwa i/lub killstreaki będą brane 

pod uwagę tylko wtedy, jeśli zabójstwa zostaną dokonane 
przez przeciwnika (w stosownych przypadkach). Zabójstwa 
dokonane przez coś, co nie jest kontrolowane przez 
przeciwnika (zwane również „egzekucjami”) nie będą brane 
pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

 • Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(xi) Asysty 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 

dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana 
za pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom 
pochodzący z tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana 
jako „0” (zero) asyst. 

(xii) Budynki • Dla celów rozstrzygnięcie zakładu przyjmuje się, że 
następujące obiekty w grze zostają zaklasyfikowane do 
kategorii „Budynki”:  zawsze przyjmuje się, że w, że 
wieżyczka inhibitory oraz zniszczenie tych budynków 
zostały dokonane przez przeciwnika. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

(xiii) Zdarzenia w grze, 
przedmioty i BN 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu przyjmuje się, że aby 
zakłady był ważny, w przypadku ofert dotyczących 
następujących przedmiotów, zdarzeń i BN wszystkie części 
meczu, którego dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, 
za wyjątkiem tych ofert, których rozstrzygnięcie jest znane 
przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby 
innego rozstrzygnięcia. 

 Baron 

 Dragons 

 Osiągnięcie limitu poziomu (level cap) 

 Rift Herald 

• [Operator] zastrzega sobie prawo dołączenia do wyżej 
wymienionych innych zdarzeń, przedmiotów i BN 
niewymienionych powyżej, które uzna za pasujące do 
wymienionej kategorii. 

 

I. Overwatch 
 



 

(i) Kursy meczu 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 

mapa dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie 
określono inaczej, wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą 
brane pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki 
„Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą brane pod uwagę 
dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania meczu 
będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym 
między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą 
brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej samej 
rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi samymi 
uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
mapa we wszystkich meczach w danej serii. 

 
• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 

związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania meczu 
będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w tym 
między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu będą 
brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(iii) Łączna liczba 
map 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanego zestawienia 
„Zwycięzcy” i/lub drabinki górnej. W takich przypadkach mapy te będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został przekroczony 
już w momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w momencie 
przerwania meczu. 



 

(iv) Mapa – 
handicap 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanego zestawienia 
„Zwycięzcy” i/lub drabinki górnej.  W takich przypadkach mapy te będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady zostaną 
rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w momencie 
przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Mapy dogrywki /dodatkowe mapy potrzebne do rozstrzygnięcia wyniku 
meczu (lub jego części) nie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą zostać 
ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Rozstrzygnięcie zakładów dotyczących czasu trwania rozgrywki 

obejmować będą również czas potrzebne do ukończenia map 
dogrywki/map dodatkowych niezbędnych do ukończenia meczu (lub 
jego części), której dotyczy oferta. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie 
przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzącym z tzw. 
drabinki „Zwycięzców” i/lub drabinki górnej przyjęta będzie jako „0” 
(zero). 

(vii) Mapa X 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 

dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać ukończone. 

(viii) Pierwszy 
X/Pierwszy, 
który 
zdobędzie X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy zdobędzie/zgromadzi 
wskazaną liczbę wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Jeśli oferta nie 
obejmuje remisu (zwanego również sytuacją bez przewagi) a żaden z 
uczestników nie zdobędzie wskazanej liczby zdarzeń, stawki zostaną 
zwrócone. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie 
przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 



 

(ix) Zabójstwa/Killstreak 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) 

potrzebna jest mapa dogrywki/dodatkowa mapa oraz 
jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki wynikające 
z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego 
dotyczą oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych 
ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego 
rozstrzygnięcia. 

(x) Zabójstwa 
zawodników 

• Zakład na liczbę zabójstw dokonanych przez konkretnego gracza w 
meczu lub jego części zgodnie ze szczegółami oferty. 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest mapa 
dogrywki/dodatkowa mapa oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na 
potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą oferta, 
muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja nie 
przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

 

J. PUBG 
 

(i) Zwycięzca 
meczu 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu przyjmuje się, że ostatni 
gracz/duet/drużyna jest zwycięzcą meczu.  

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej samej 
rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi samymi 
uczestnikami w ramach tego samego turnieju. Dla celów rozstrzygnięcia 
zakładu przyjmuje się, że gracz/duet/drużyna, którzy zdobyli największą 
liczbę punktów podczas serii meczów, są zwycięzcami serii. Dla celów 
rozstrzygnięcia zakładu będzie brać się również pod uwagę dodatkowe 
mapy, 1 v. 1 i/lub dodatkowe rozgrywki, które związek sportowy może 
dodać jako tie break. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• Jeśli po dodatkowym tie breaku, które związek sportowy może 
zdecydować się wykorzystać, oferta zakończy się remisem, a 
rezultat taki nie był dostępny w opcjach obstawiania zakładów, 
stawki zostaną zwrócone. 



 

(iii) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 

oferta (w tym dodatkowe rozgrywki, które związek sportowy może 
dodać w formie tie breaka) muszą zostać ukończone, za wyjątkiem 
tych ofert, których rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem 
gry, a jej kontynuacja nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(iv) Pierwszy 
X/Pierwszy, 
który 
zdobędzie X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy 
zdobędzie/zgromadzi wskazaną liczbę wcześniej zdefiniowanych 
zdarzeń. Jeśli oferta nie obejmuje remisu (zwanego również 
sytuacją bez przewagi) a żaden z uczestników nie zdobędzie 
wskazanej liczby zdarzeń, stawki zostaną zwrócone. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(v) Zabójstwa 
• Wszystkie zakłady na zabójstwa i/lub killstreaki będą brane pod 

uwagę tylko wtedy, jeśli zabójstwa zostaną dokonane przez 
przeciwnika (w stosownych przypadkach). Zabójstwa dokonane 
przez coś, co nie jest kontrolowane przez przeciwnika, nie będą 
brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

 •  zasadniczo zabójstwo w strefie czerwonej nie będzie brane pod 
uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu, natomiast zabójstwa 
dokonane przez pojazdy (samochody, ciężarówki, rowery, łodzie 
oraz skutery) zostaną przepisane drużynie, która używa w wała 
danego pojazdu. 

 • Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

 

K. Rocket League 
 

(i) Kursy meczu 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna 

jest dogrywka oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, 
wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę 
na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu potrzebna jest 
dogrywka/dodatkowa runda, oraz jeżeli w ofercie nie określono 
inaczej, wyniki wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod 
uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 



 

(iii) Łączna liczba 
bramek 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(iv) Handicap 
• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 

dogrywka oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Wszystkie części meczu, którego dotyczy oferta, można zostać 
ukończone, aby zakłady były ważne. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Jeżeli do rozstrzygnięcia meczu (lub jego części) potrzebna jest 
dogrywka oraz jeżeli w ofercie nie określono inaczej, wyniki 
wynikające z dodanej rozgrywki będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

• Wszystkie części meczu, którego dotyczy oferta, można zostać 
ukończone, aby zakłady były ważne. 

 

L. Starcraft 2 
 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• Jeśli mapa będzie rozgrywana ponownie ze względu na sytuację 
patową, wyniki z mapy pierwotnej zostaną odrzucone, a wyniki 
mapy rozgrywanej ponownie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej 
samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi 
samymi uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• Jeśli mapa będzie rozgrywana ponownie ze względu na sytuację 
patową, wyniki z mapy pierwotnej zostaną odrzucone, a wyniki 
mapy rozgrywanej ponownie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 



 

(iii) Łączna liczba 
map 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą brane 
pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Każda mapa, która jest rozgrywana ponownie ze względu na 
sytuację patową, będzie liczyła się tylko jako 1 mapa. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iv) Mapa – 
handicap 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana mapa, za wyjątkiem map przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą brane 
pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Jeśli mapa będzie rozgrywana ponownie ze względu na 
sytuację patową, wyniki z mapy pierwotnej zostaną odrzucone, 
a wyniki mapy rozgrywanej ponownie będą brane pod uwagę 
na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane mapy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony 
już w momencie przerwania meczu. W takich przypadkach 
zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego 
w momencie przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Jeśli mapa będzie rozgrywana ponownie ze względu na sytuację 
patową, wyniki z mapy pierwotnej zostaną odrzucone, a wyniki 
mapy rozgrywanej ponownie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 

oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Jeśli mapa będzie rozstrzygał rozgrywana ponownie ze względu na 
sytuację patową rezultat z mapy rozgrywanej ponownie zostanie 
odrzucony, a wyniki z mapy pierwotnej będą brane pod 
wykorzystane zostanie na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda mapa przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzącym z 
tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) minut. 

(vii) Mapa X 
• Aby zakłady były ważne, wymienione mapy muszą zostać 

ukończone. 

• Jeśli mapa będzie rozgrywana ponownie ze względu na sytuację 
patową, wyniki z mapy pierwotnej zostaną odrzucone, a wyniki 
mapy rozgrywanej ponownie będą brane pod uwagę na potrzeby 
rozstrzygnięcia zakładu. 



 

• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 
oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

(viii) Pierwszy 
X/Pierwszy, 
który 
zdobędzie X 

• Zakład na to, który z uczestników jako pierwszy 
zdobędzie/zgromadzi wskazaną liczbę wcześniej zdefiniowanych 
zdarzeń. Jeśli oferta nie obejmuje remisu (zwanego również 
sytuacją bez przewagi) a żaden z uczestników nie zdobędzie 
wskazanej liczby zdarzeń, stawki zostaną zwrócone. 

• Jeśli mapa będzie rozstrzygał rozgrywana ponownie ze względu na 
sytuację patową rezultat z mapy rozgrywanej ponownie zostanie 
odrzucony, a wyniki z mapy pierwotnej będą brane pod 
wykorzystane zostanie na potrzeby rozstrzygnięcia zakładu. 

 

M. Street Fighter 
 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w 
tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach 
itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej 
samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi 
samymi uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 
gra we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, w 
tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, koncesjach 
itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(iii) Liczba gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 

gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki 
„Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te będą brane pod uwagę 
dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 



 

przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iv) Handicap gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 

gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki 
„Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą brane pod 
uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 

oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzący z 
tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) minut. 

(vii) Gra X/Runda X 
• Aby zakłady były ważne, wymieniona (odpowiednio) gra/runda 

musi zostać ukończona. 

(viii) Liczba rund 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą 

zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra/runda przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzących 
z tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) rund. 

(ix) Handicap 
rundy 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony 
już w momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 

 

N. Super Smash Bros 
 



 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej 
samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi 
samymi uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana gra we wszystkich meczach w danej serii. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(iii) Liczba gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej 
drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te będą brane 
pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iv) Handicap gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 

gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki 
„Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą brane pod 
uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 



 

(v) Dokładny 
wynik 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 

oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzący z 
tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) minut. 

(vii) Gra X/Runda X 
• Aby zakłady były ważne, wymieniona (odpowiednio) gra/runda musi 

zostać ukończona. 

(viii) Liczba rund 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą 

zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra/runda przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzących z 
tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) rund. 

(ix) Handicap 
rundy 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony 
już w momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 

 

O. Tekken 
 

(i) Kursy meczu 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 

zaplanowana gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z 
regulaminem rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak 
zwanej drabinki „Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te 
będą brane pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(ii) Rezultat serii • Zakład odnosi się do łącznego wyniku uzyskanego z dowolnej 
kombinacji następujących po sobie meczów/serii, ważnego w tej 
samej rundzie/na tym samym etapie rozgrywanych pomiędzy tymi 
samymi uczestnikami w ramach tego samego turnieju. 

• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza 
zaplanowana gra we wszystkich meczach w danej serii. 



 

• Pierwsza oficjalna decyzja dotycząca wyniku oferty wydanej przez 
związek sportowy w ciągu 36 godzin od zakończenia/przerwania 
meczu będzie czynnikiem decydującym o rozstrzygnięciu zakładu, 
w tym między innymi na pod uwagę na potrzeby rozstrzygnięcia 
zakładu będą brane decyzje o dyskwalifikacji, wycofaniu, 
koncesjach itp. 

• W przypadku, gdy oferta zakończy się remisem, a wynik taki był 
nieuwzględniony w opcjach obstawienia zakładu, stawki zostaną 
zwrócone. 

(iii) Liczba gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 

gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki 
„Zwycięzców”. W takich przypadkach gry te będą brane pod uwagę 
dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

(iv) Handicap gier 
• Aby zakłady były ważne, musi rozpocząć się pierwsza zaplanowana 

gra, za wyjątkiem gier przypisanych zgodnie z regulaminem 
rozgrywki uczestnikom pochodzącym z tak zwanej drabinki 
„Zwycięzców”. W takich przypadkach mapy te będą brane pod 
uwagę dla celów rozstrzygnięcia zakładu. 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego naturalnym 
zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję związku 
sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba że limit 
„Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony już w 
momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 

(v) Dokładny 
wynik 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane gry muszą zostać 
ukończone. 

(vi) Czas trwania 
• Aby zakład był ważny, wszystkie części meczu, którego dotyczą 

oferta, muszą zostać ukończone, za wyjątkiem tych ofert, których 
rozstrzygnięcie jest znane przed przerwaniem gry, a jej kontynuacja 
nie przyniosłaby innego rozstrzygnięcia. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzący z 
tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) minut. 

(vii) Gra X/Runda X 
• Aby zakłady były ważne, wymieniona (odpowiednio) gra/runda musi 

zostać ukończona. 

(viii) Liczba rund 
• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą 

zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „powyżej/poniżej”, dla którego postawiono zakład, został 
przekroczony już w momencie przerwania meczu. W takich 
przypadkach zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku 
uzyskanego w momencie przerwania meczu. 

• Dla celów rozstrzygnięcia zakładu każda gra/runda przyznana za 
pośrednictwem regulaminu rozgrywek uczestnikom pochodzących z 
tzw. drabinki „Zwycięzców” będzie uznana jako „0” (zero) rund. 



 

(ix) Handicap 
rundy 

• Aby zakłady były ważne, wszystkie zaplanowane rundy muszą 
zostać ukończone. Jeśli mecz zostanie przerwany przed jego 
naturalnym zakończeniem i bez względu na ewentualną decyzję 
związku sportowego, zakłady zostaną uznane za nieważne, chyba 
że limit „Handicap”, dla którego postawiono zakład, został ustalony 
już w momencie przerwania meczu. W takich przypadkach zakłady 
zostaną rozstrzygnięte na podstawie wyniku uzyskanego w 
momencie przerwania meczu. 
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