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A. Szerződési feltételek 

1) Bevezetés 
 

1) A jelen feltételrendszer a Unibet Sportfogadójának használatát szabályozza (a "Sportfogadási 

Szabályzat"). Amikor fogadást köt az Unibet Sportfogadásában, a Felhasználó beleegyezik, hogy 

elolvasta, megértette és elfogadja az Unibet mindenkor érvényes a Általános Szerződési Feltételein 

kívül a jelen Szerződési Feltételeket is, részletekért kattintson <ide>. 

 

2) Az Unibet Sportfogadásának használata a Malta Gaming Authority (MGA) által előírt szabályozások 

hatálya alá tartozik. Amennyiben a Malta Gaming Authority (MGA) által kiadott bármely határozat 

ellentétes vagy ellentmond a jelen Sportfogadási Szabályzattal, Malta Gaming Authority (MGA) által 

kiadott határozat felülírja a jelen Sportfogadási Szabályzat bármely vonatkozó záradékát (záradékait).  

 

3) Unibet fenntartja a jogot magának a fogadási határértékek és a kínálat módosítására. 

 

4) A jelen Sportfogadási Szabályzatban egyes számban szereplő szavakra/tárgyakra történő bármely 

hivatkozás többes számra is vonatkozik. A nemekre való hivatkozások nem kötelező érvényűek, és csak 

tájékoztató jellegűek. A "beleértve" kifejezésre történő minden hivatkozás a "korlátozás nélkül 

beleértve" kifejezést jelenti. 

 

5) Amennyiben alkalmazható, a Unibet weboldalára és annak tartalmára történő bármely hivatkozás a 

kaszinó/offline/földön levő létesítményen kívüli környezetekre is alkalmazandónak tekintendő, 

beleértve az önkiszolgáló terminálokat (SST), a pulton kívüli (OTC) és a “hozd a saját eszközöd” (BYOD). 

2) Meghatározások 
 

1) "Hiba": [hiba, elírás, nyomtatási hiba, félreértés, félrehallás, félreolvasás, félrefordítás, helyesírási 

hiba, technikai kockázat, regisztrációs hiba, tranzakciós hiba, nyilvánvaló hiba, vis maior és/vagy 

hasonló], amely az adott időpontban az Üzemeltető és/vagy a Felhasználó számára nyilvánvaló vagy 

nem nyilvánvaló [amely [a fogadások felajánlását és/vagy elfogadását] okozta vagy eredményezte]. 

A hibák közé tartoznak például, de nem kizárólagosan a következők: 
  

o A létrehozott kockázatkezelési ellenőrzések elmulasztásának eredményeként létrejött hibák.   

o Az ajánlatok vagy az elszámolási eljárások nem megfelelő manipulációjának, valamint bármilyen 

csalárd tevékenységnek az eredményeként létrejött hibák.  

o Hibás kifizetések. 

o Kibertámadások. 

• Elfogadott fogadások;  

• Technikai problémák során létrejött hibák, amelyeket egyébként nem fogadtak volna el; olyan 

esélyekkel/árakkal, amelyeket megemeltek, javítottak vagy módosítottak az egyébként kínált 

esélyekhez/árakhoz képest. 

• Olyan eseményekre/ajánlatokra, amelyek már eldőltek vagy lezárultak, vagy amelyekkel kapcsolatban 

Unibet felfüggesztette a fogadásokat. 
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• Az eseményekre/ajánlatokra az esemény/mérkőzés/ajánlat megkezdése után (kivéve az élő fogadási 

fogadási típusokat). 

 

• Olyan piacokon/eseményeken létrejött hibák, amelyek olyan résztvevőket tartalmaznak, amelyek nem 

részei az eseménynek.  

 

• Az alkalmazandó jogszabályoktól eltérő módon létrejött hibák. 

 

• Olyan nyereményszorzókon létrejött hibák, amelyek lényegesen eltérnek a fogadás elfogadásának 

időpontjában az általános fogadási iparágban rendelkezésre álló nyereményszorzókhoz képest, ahol 

Unibet a fogadási iparág szereplőinek többségét használja annak meghatározására, hogy a kínált 

nyereményszorzók "lényegesen eltérőek" voltak-e.   

 

• Olyan esélyek, amelyek helytelen pontszámot, helyezést vagy ranglistahelyzetet tükröznek, beleértve 

azokat az eseteket is, amikor helytelen esélyeket kínálnak az eredmény, helyezés vagy ranglistahelyzet 

bejelentése, közzététele vagy közlése során elkövetett hibák vagy mulasztások következtében. 

 

• Helytelen esélyek esetén, ha egyértelmű, hogy az esemény bekövetkezésének tényleges esélyei a 

fogadás elfogadásának időpontjában lényegesen eltérőek voltak, vagy. 

 

• hogy a fogadást a Felhasználón kívül más személy tette meg (beleértve azt az esetet is, amikor valaki 

hozzáfér a Felhasználó számlájához), vagy amikor a Felhasználó csalás áldozata lett. 

 
2) A "befolyásolásos fogadás" olyan, az Unibet által tiltott cselekmény, amikor a Felhasználó vagy a 

Számlatulajdonossal együtt eljáró felek befolyásolhatják vagy befolyásolták egy mérkőzés vagy 

esemény kimenetelét - közvetlenül vagy közvetve. 

 

3) A "szindikátusi fogadás" az Unibet által tiltott cselekmény, amikor a Számlatulajdonosok együttesen 

lépnek fel egy fogadás vagy fogadások sorozata elhelyezésére ugyanazon eseményre vagy versenyre, 

vagy amikor egy Felhasználó egy másik magánszemély vagy más magánszemélyek nevében vagy 

szándékolt javára fogadást helyez el. Amennyiben bizonyíték van arra, hogy a Számlatulajdonosok 

ilyen módon együttesen járnak el, Unibet fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó fogadásokat 

érvénytelennek nyilvánítsa és/vagy visszatartsa a visszatérítés kifizetését a későbbi vizsgálatok 

eredményéig, amelyek célja annak megállapítása, hogy (az Unibet kizárólagos véleménye szerint) 

történt-e szindikátusi fogadás. 

3) Fogadás elfogadása 
 

1. Minden fogadás jogilag kötelező érvényű fogadási szerződést képez a Felhasználó és az Unibet között. 

Az ilyen fogadási szerződés létrejötte a következő fázisokat igényli: 

 

i. A fogadási piac meghirdetése. 

ii. Felhasználó kérése, hogy fogadást vagy tétet tegyen a fogadási piacon.  

iii. A fogadás elfogadása és visszaigazolása Unibet által. 

 

2. Egy fogadás nem elfogadott és megerősített, amíg az nem jelenik meg a Felhasználó fogadási 

előzményeiben. Amint ez megtörténik, a szerződés megfelelően létrejöttnek tekintendő. Abban az 

esetben, ha bizonytalan, hogy egy fogadás elfogadásra került-e, a Felhasználót arra kérjük, hogy 

ellenőrizze a nyitott (függőben lévő) fogadásokat, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz megerősítésért. 
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Egyetlen fogadás vagy tét sem tekinthető teljesítettnek, hacsak a Felhasználó fogadási előzményei 

vagy az Ügyfélszolgálat nem erősíti meg.  

Hacsak nem fogadják el hibásan, az elfogadott fogadást a Felhasználó nem vonhatja vissza. A 

Felhasználó felelőssége, hogy a megtett fogadások adatai helyesek legyenek.  

 

3. Amennyiben vita merülne fel bármely fogadás elfogadásával (vagy annak hiányával), vagy bármely 

fogadás elhelyezésének időpontjával kapcsolatban, az Unibet tranzakciós napló adatbázisa lesz a végső 

hatóság az ilyen ügyek eldöntésében. 

 

4. Az Unibet bármikor és bármilyen okból megtagadhatja bármely fogadás [vagy tét] elfogadását, többek 

között a következőkért: 

 

a) a felkínált piac életképességének megőrzése (például, korlátozás nélkül, olyan eseményekkel 

kapcsolatban, ahol ugyanarra a piacra rendkívüli vagy kiegyensúlyozatlan számú fogadás érkezik). 

 

b) A Felhasználó védelme (például, korlátozás nélkül, olyan esettel kapcsolatban, amikor a Felhasználó 

kóros viselkedést tanúsít és megtagadja az önkizárást). 

 

c) Más felhasználók védelme (pl., korlátozás nélkül, azzal az eseménnyel kapcsolatban, amelyben a 

Felhasználó olyan fogadási mintával rendelkezik, amely hátrányosan befolyásolhatja más felhasználók 

rendszeres fogadási tevékenységét). 

 

d) Az Unibet védelme érdekében (például, korlátozás nélkül, abban az esetben, ha a Felhasználó 

pénzmosást, összejátszást vagy csalást mutat, ha azt gyanítjuk, hogy a Felhasználó egy harmadik fél 

számláját használja, ha egy harmadik félnek engedélyezi a számla használatát, vagy ha automatizált 

eszközöket, botokat, szoftvereket vagy hasonló eszközöket használ, vagy ha arbitrázsban vesz részt). 

 

5. Unibet a kockázat mértékétől függően a fogadás vagy a tét visszautasítása helyett elfogadhatja a 

Felhasználó által elhelyezett fogadási kérelmet annak egy bizonyos összegéig.  

 

4) Fogadási és kifizetési korlátozások 
 

1) Annak érdekében, hogy garantálni lehessen az egyes piacok életképességét, hogy elkerülhetők 

legyenek a lehetséges csalások és a mérkőzések manipulálása, és hogy az egyes kínált termékekkel 

járó kockázatot helyesen lehessen megbecsülni, Unibet a nettó kifizetést (a tét levonása utáni 

kifizetés) egy Felhasználó által egy fogadás vagy fogadások kombinációja esetén egy 24 órás 

időkereten belül elhelyezett vagy elszámolt fogadás esetén {Pénzérték}-ben korlátozza. 

 

2) Az Unibet úgy határozza meg, hogy a minimálisan elfogadott tét 45 forint, a maximálisan elfogadott 

tét pedig a javasolt piacoktól és fogadásoktól függ. 

 
3) Unibet fenntartja a jogot, hogy bármely kért fogadást vagy annak egy részét elutasítsa. Ez magában 

foglalja annak lehetőségét is, hogy a <B szakasz 4. bekezdése> szerinti "Rendszerfogadás" nem kerül 

teljes egészében elfogadásra, akár a tétek, akár az említett "Rendszerfogadásban" szereplő 

kombinációk tekintetében. Minden, bármely Unibet platformon keresztül elhelyezett fogadás, 

beleértve a kézi jóváhagyást kérő fogadásokat is, az elfogadást megelőzően időbeli késedelemmel 
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járhat, amelynek hossza változhat.  

 

4) Minden kínált esély változhat. Az ilyen ingadozást az Unibet határozza meg A fogadások csak a 

fogadási rácsban elérhető esélyek mellett fogadhatók el, a fogadás Unibet általi elfogadásának 

időpontjában, függetlenül a weboldalon vagy bármely más médiumban jelen lévő, egyébként 

részletező egyéb állításoktól vagy korábbi közzétételtől.  

 

5) A fogadások elszámolásakor minden kifizetési számítás a tizedes szorzók alapján történik, függetlenül 

a fogadás elhelyezésekor megjelenített/kiválasztott bármely más formátumtól. 

 

5) A fogadások törlése (érvénytelenítése) 
 

1) Egy fogadás az alábbi 3. pontban leírt körülmények között érvénytelennek nyilvánítható. Ha egy 

fogadást érvénytelenítenek, az 1,00-es eséllyel kerül kiegyenlítésre. 

 

2) A halmozott fogadásként kötött fogadás érvényben marad, annak ellenére, hogy a halmozott fogadás 

részét képező mérkőzés vagy esemény érvénytelen. 

 

3) Unibet fenntartja a jogot, hogy egy fogadást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítson, ha az 

alábbi vagy hasonló körülmények bármelyike bekövetkezik: 

 

a. A fogadásokat Hiba miatt és/vagy a fogadási iparág piacán jelenleg máshol érvényes 

nyereményszorzótól jelentősen eltérő szorzók mellett ajánlották, helyezték el és/vagy 

fogadták el (lásd A szakasz 2. bekezdésének 1. pontja). 

b. Olyan fogadások kerültek elhelyezésre, amikor a weboldal technikai problémákkal küzdött, 

amelyeket egyébként nem fogadtak volna el; 

c. Befolyásolt fogadások; 

d. Szindikátusi fogadások; 

e. Az eredményt bűncselekmény befolyásolta - közvetlenül vagy közvetve; 

f. A fogadással kapcsolatban olyan nyilvános bejelentés történt, amely jelentősen 

megváltoztatja az esélyeket. 

g. A fogadást az adott joghatóság szerencsejáték-szabályozásának megsértésével kínálták az 

érintett piacon. 

 

4) Múltbeli kiküldetések és egyéb törlések: Bár Unibet a lehető legészszerűbb erőfeszítéseket teszi a 

legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében, amennyiben egy piac akkor is elérhető a fogadások 

számára, amikor azt el kellett volna távolítani, vagy egyébként helytelen esély okkal, Unibet fenntartja 

a jogot, hogy az említett körülmények között elfogadott fogadásokat a <A szakasz 5.3. bekezdése> 

szerint érvénytelenítse. A hasonló helyzetek közé tartoznak többek között a következők: 

 

(i) "Meccs előtti" fogadások, amelyeket az esemény megkezdése után helyeztek el/fogadtak el; 

 

(ii) "Élő" fogadások, amelyeket a késedelmes vagy elmaradt "Élő" közvetítés miatt helytelen 

szorzókkal, vagy a tényleges eredménytől eltérő pontszámot jelentő szorzókkal kötöttek/fogadtak 

el; 

 

(iii) Azokat a fogadásokat, amelyeket azt követően helyeztek el, hogy egy résztvevőnek/eredménynek 

utoljára volt esélye befolyásolni az adott piacra vonatkozó mérkőzés/esemény pontszámítását, és 
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az esetleges visszalépés/kizárás/ törlés/formátumváltozás vagy bármi, ami kizárja, hogy az adott 

résztvevő/eredmény képes legyen befolyásolni az említett pontszámítást, érvénytelennek kell 

nyilvánítani; 

(iv) olyan nyereményszorzókkal elhelyezett fogadások, amelyek nem tükrözik, hogy egy kapcsolódó 

esemény folyamatban volt, és ahol a feltételek közvetlen és vitathatatlan módon 

megváltoztathatók lettek volna, vagy pedig egy olyan esemény bekövetkezése után, amely 

általában úgy tekinthető, hogy az eredményhez vezet, vagy már megtörtént. 

 
5) Kapcsolódó eshetőségek: Hacsak nem az Unibet eseményen belüli kombinációs funkcióján keresztül 

helyezik el, vagy nem kifejezetten konkrét ajánlatként kínálják, az Unibet tiltja az olyan akkumulációs 

fogadásokat, amelyek két vagy több olyan kimenetelre vonatkoznak, amelyekről kiderülhet, hogy 

összefüggnek (pl. X csapat bajnok lesz, Y játékos pedig első számú góllövő lesz ugyanabban a 

bajnokságban). Bár Unibet minden szükséges lépést megtesz az ilyen lehetőségek elkerülése 

érdekében, abban az esetben, ha ez mégis megtörténne, Unibet fenntartja magának a jogot, hogy 

érvénytelennek nyilvánítsa a halmozó fogadás minden olyan részét, amely olyan összefüggő 

kimeneteleket tartalmaz, amelyek esélye nem utal a kapcsolódó eshetőségre. 

 
6) A fogadások érvényteleníthetők, függetlenül attól, hogy az esemény kiegyenlítésre került-e vagy sem.  

  

6) Felelősségi nyilatkozat és prioritás 
 

1) Unibet fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó egyenlegén jóváírt kifizetést kiigazítsa, ha a kifizetés hiba 

miatt került jóváírásra a számlán. 

 

2) A Felhasználó egyenlegében a Hiba miatt jóváírt összegeket követő pontatlanságok kiigazítása 

érdekében Unibet fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül és ésszerű keretek között 

megtegyen minden szükséges intézkedést a Felhasználó egyenlegének kiigazítására a Felhasználó 

számláján végrehajtott bármely későbbi tranzakció visszavonása, módosítása vagy törlése révén. 

 

3) Ezek a szabályok a Unibet Sportfogadásával kapcsolatos valamennyi tranzakcióra vonatkoznak, és más 

szabályokkal kiegészíthetők. Kétértelműség esetén az elsőbbséget a következő sorrendben kell 

figyelembe venni: 

 

a. Az ajánlattal és/vagy akcióval kapcsolatban közzétett szabályok és feltételek. 

b. Sportágspecifikus szabályok.  

c. Általános sportfogadási szabályok. 

 
4) Amennyiben olyan előre nem látható körülmények merülnek fel, amelyek elszámolására a jelen 

szabályok nem terjednek ki kifejezetten, Unibet fenntartja a jogot, hogy az érintett fogadásokat egyedi 

alapon, méltányossági alapon, az általánosan elfogadott fogadási normák, szokások és 

meghatározások betartásával rendezze. 

 
5) A Sportfogadásban, a Sportfogadásból vagy ahhoz kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott vagy 

hozzáférhető adatokat a Felhasználó kizárólag magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra 

használhatja fel, és szigorúan tilos az ilyen adatok kereskedelmi célú felhasználása vagy felhasználási 

kísérlete. 
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6) Unibet jogosult a Sportfogadásra vonatkozó szerződés valamely feltételét bármely Felhasználóval 

szemben érvényesíteni. 

 

B. Általános fogadási szabályok  

1. Közös feladatmeghatározás 
 

1) Hacsak nem szerepel a fogadási ajánlattal együtt, vagy a sportágspecifikus szabályokban, minden 

fogadás csak a "rendes játékidő" vagy a "teljes játékidő" végén elért eredményre érvényesnek 

tekintendő. A "rendes játékidő" vagy "teljes játékidő" meghatározása az adott irányító testület által 

közzétett hivatalos szabályok értelmezése szerint történik. Például a labdarúgásban a teljes játékidő a 

90 percet jelenti, beleértve a hosszabbítást is, a jégkorongban pedig a 3 x 20 perces periódusokat. 

Amennyiben az irányító testület a verseny kezdete előtt úgy dönt, hogy az adott versenyt más 

időtartamban kell lejátszani, akkor ezt az esemény hivatalos szabályainak kell tekinteni (például 3 x 30 

perces vagy 2 x 40 perces formátumban játszott labdarúgó-mérkőzések). Mindazonáltal az ilyen 

esetek a "rendes" játékidőre korlátozódnak, és nem tartalmaznak semmilyen hosszabbítást, például 

hosszabbítást vagy túlórát, kivéve, ha ez kifejezetten ki van kötve. 

 

2) Az "élő fogadás" az, amikor egy folyamatban lévő mérkőzés vagy esemény alatt lehet fogadni. Unibet 

nem ismeri el és nem vállal semmilyen felelősséget, ha nem lehet fogadást kötni, vagy ha az élő 

eredmények frissítése nem helyes. Mindig a Számlatulajdonos felelőssége, hogy tisztában legyen a 

mérkőzéssel és az azt körülvevő eseményekkel, például az aktuális pontszámmal, annak 

előrehaladásával és azzal, hogy mennyi idő van még hátra a mérkőzés befejezéséig. Unibet nem vállal 

felelősséget az élő fogadási menetrend változásaiért vagy az élő fogadási szolgáltatás 

megszakításáért. 

 

3) A [Cash Out] funkció lehetővé teszi a Számlatulajdonos számára, hogy a még nem kiegyenlített 

státuszú fogadást az aktuális értéken visszaváltsa. A funkció elérhető a kiválasztott eseményekre, 

mind a mérkőzés előtti, mind az élőben, valamint az egyszeri és többszörös fogadásokra. A [Cash Out] 

funkció ingyenes fogadásoknál nem használható. A [Cash Out] kérelmekre ugyanaz a késleltetési 

eljárás vonatkozhat, mint ami az <A szakasz 4.2. bekezdésében> szerepel. Amennyiben a késleltetés 

alatt bármilyen okból kifolyólag az ajánlatot törlik, vagy az esélyek ingadoznak, a [Cash Out] kérés 

nem kerül elfogadásra, és a Számlatulajdonos egy képernyőn megjelenő üzenetben kap értesítést. 

Unibet fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kínáljon ilyen funkciót, és nem ismeri el és nem 

vállal semmilyen felelősséget, ha a funkció nem áll rendelkezésre. Amennyiben a [Cash Out] kérés 

sikeres, a fogadás azonnal kiegyenlítésre kerül, és a fogadással kapcsolatban bekövetkező későbbi 

események nem kerülnek figyelembevételre. Abban az esetben, ha egy [Cash Out] fogadás technikai, 

árazási vagy elszámolási hibát szenvedett el az eredeti felajánlás és a végső elszámolás között, Unibet 

fenntartja a jogot, hogy az ilyen pontatlanságot a <A szakasz A, 6.2 bekezdés> szerint korrigálja. 

 

4) A "résztvevő" egy esemény részét képező tárgy. A "Head-to-Head" és a "Triple-Head" esetében a 

Résztvevő csak olyan tárgyakra utal, amelyek a szóban forgó "Head-to-Head" vagy "Triple-Head" 

esemény tárgyát képezik. Az egyértelműség kedvéért a "résztvevő" alatt egyetlen játékost, csapatot 

vagy egyének bármely csoportját kell érteni, akiket egy csoportba/listára sorolnak. A jelen 

szabályokban a résztvevőkre való hivatkozásokat ennek megfelelően kell érteni, függetlenül attól, 

hogy a meghatározás egyes vagy többes számban történik. 
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5) A weboldalon feltüntetett határidő (határidő) csak tájékoztató jellegű. Unibet fenntartja magának a 

jogot, hogy a fogadási tevékenységet bármikor részben vagy teljesen felfüggessze, amennyiben 

szükségesnek ítéli.  

 

6) A Unibet weboldalán (weboldalain) közzétett statisztikák vagy szerkesztői szövegek hozzáadott 

információnak tekintendők. Az Unibet nem ismeri el és nem vállal felelősséget, ha az információ nem 

felel meg a valóságnak. Mindig a Számlatulajdonos felelőssége, hogy tisztában legyen az eseményhez 

kapcsolódó körülményekkel. 

 

7) A fix esély fogadások elméleti hozamát a játékos számára az ajánlatban szereplő összes lehetséges 

kimenetel esélye adja. A játékos elméleti megtérülése egy 3 a, b és c kimenetelű fogadási ajánlat 

esetén a következőképpen számítható ki.  

Elméleti % = 1 / (1 / (1 /" esély a" + 1 / "esély b" + 1 / "esély c") x 100 

2. Fogadás típusok 
 

1) A "mérkőzés" (más néven 1X2) az a fogadás, ahol egy mérkőzés vagy esemény (részleges vagy 

végleges) kimenetelére lehet fogadni. A lehetőségek a következők: "1" = Hazai csapat/az 1. játékos, 

vagy az ajánlat bal oldalán felsorolt résztvevő; "X" = Döntetlen/egyenlőség, vagy a középen lévő 

választás; "2" = Vendégcsapat/az 2. játékos, vagy az ajánlat jobb oldalán felsorolt résztvevő. Bizonyos 

esetekben vagy speciális versenyeken Unibet megjeleníthet egy ajánlatot az úgynevezett "amerikai" 

formátumban (azaz: Vendégcsapat @ Hazai csapat), ahol a vendégcsapat a vendégcsapat után 

szerepel. A csapatoknak a táblán/fogadószelvényen való elhelyezésétől függetlenül a "Hazai" és 

"Vendég" csapatokra való hivatkozások mindig a hazai (házigazda) és a vendég (vendég) csapatra 

vonatkoznak, a hivatalos szervezet által meghatározottak szerint, kivéve a <B szakasz, 5.32. bekezdés> 

szerinti kivételeket. 

 

2) A "helyes eredmény" (más néven eredményfogadás) az a fogadás, ahol egy mérkőzés/esemény 

(részleges vagy végleges) pontos eredményére vagy annak egy részére lehet fogadni. 

 

3) Az "Over/Under" (más néven Totals) az, amikor egy előre meghatározott esemény (részleges vagy 

végleges) összegére lehet fogadni (pl. gólok, pontok, szögletek, lepattanók, büntetőpercek stb.). 

Amennyiben a felsorolt események teljes összege pontosan megegyezik a fogadási vonallal, akkor az 

ajánlatban szereplő összes fogadást érvénytelennek nyilvánítjuk. Példa: egy olyan ajánlat, ahol a 

fogadási vonal 128,0 pont, és a mérkőzés 64-64-es eredménnyel végződik, érvénytelennek minősül. 

 

4) A "Páratlan/páros" az, amikor egy előre meghatározott esemény (részleges vagy végleges) összegére 

lehet fogadni (pl. gólok, pontok, szögletek, lepattanók, büntetőpercek stb.). "Páratlan" 1, 3, 5 stb.; 

"Páros" 0, 2, 4 stb. stb. 

 

5) A "Head-to-Head" és/vagy "Triple-Head" két vagy három résztvevő/eredmény közötti verseny, amely 

vagy egy hivatalosan szervezett eseményből származik, vagy pedig Unibet által gyakorlatilag 

meghatározott módon.  

 

6) A "félidő/teljes idő" az, amikor a félidőben elért eredményre és a felsorolt időkeret végén elért 

eredményre lehet fogadni. Pl., ha a félidőben a hazai csapat 1-0-ra vezet, és a mérkőzés 1-1-re 

végződik, a nyertes eredmény 1/X. Az ezen a piacon tett fogadások érvénytelennek minősülnek, ha a 
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mérkőzést olyan formában játsszák, ahol az ajánlatban felsorolt időkeretek alapján nem lehet 

meghatározni az eredményt. 

 

7) Az "időszaki fogadás" az, amikor egy mérkőzésen/eseményen belül az egyes időszakok kimenetelére 

lehet fogadni. Például, ha egy jégkorongmérkőzésen az időszakok eredményei 2-0 / 0-1 / 1-1, akkor a 

nyertes eredmény 1/2/X. Az ezen a piacon tett fogadások érvénytelennek minősülnek, ha a 

mérkőzést olyan formátumban játsszák, ahol az ajánlatban felsorolt időkeretek alapján nem lehet 

meghatározni az eredményt. 

 

8) "Döntetlen fogadás" (más néven Moneyline) az, amikor a <B szakasz 2.1. bekezdése> szerint az "1"-re 

vagy a "2"-re lehet fogadni. Szintén bevett gyakorlat a "Draw No Bet"-re hivatkozni azokban az 

esetekben, amikor nem kínálnak sorsolásos esélyt.  A fogadások érvénytelenné válnak, ha az adott 

mérkőzés/esemény nem hoz nyerő eredményt (pl. a mérkőzés döntetlennel végződik), vagy az 

esemény nem következik be (pl. Első gól, Draw No Bet és a mérkőzés 0-0-ra végződik). 

 

9) A "hendikep" (más néven Spread) az a fogadás, ahol arra lehet fogadni, hogy a kiválasztott eredmény 

győztes lesz-e, miután a felsorolt hendikepet hozzáadták/elvonták (adott esetben) ahhoz a 

mérkőzéshez/időszakhoz/összes pontszámhoz, amelyre a fogadás vonatkozik. Azokban az esetekben, 

amikor a hendikep vonal kiigazítása után az eredmény pontosan megegyezik a fogadási vonallal, 

akkor az ezen ajánlatra tett összes fogadás érvénytelennek minősül. Példa: a -3,0 gólra tett fogadás 

érvénytelennek minősül, ha a kiválasztott csapat pontosan 3 gól különbséggel (3-0,4-1, 5-2, stb.) nyeri 

meg a mérkőzést. Az ebben a szakaszban a "különbözet" kifejezésre történő bármely hivatkozás a 2 

csapat/résztvevő által szerzett gólok/pontok kivonásából származó eredményként értendő. 

 

Eltérő rendelkezés hiányában a Unibet weboldalán felsorolt összes hendikepet a felsorolt 

mérkőzés/időszak kezdetétől a megadott mérkőzés/időszak végéig tartó eredmény alapján kell 

kiszámítani. Szokás azonban, hogy bizonyos sportágak bizonyos hendikepes fogadási ajánlatainál 

(ázsiai hendikep a labdarúgásban) csak a fogadás elhelyezésétől a felsorolt időszak végéig elért 

eredményeket veszik figyelembe, így figyelmen kívül hagyva a fogadás elhelyezése és elfogadása előtt 

elért gólokat/pontokat. Az ilyen jellemzőkkel rendelkező fogadási ajánlatok egyértelműen 

megjelennek a helyszínen, és a fogadó fogadási előzményeiben a fogadás elhelyezésének 

időpontjában elért pontszámmal együtt kiemelésre kerülnek. 

3 különböző "hendikepes fogadási" formátum létezik: 

2-way Handicap: A csapat (-1.5) vs B csapat (+1.5) 
 
Példa: 

• Az A csapat -1,5 gólos hendikepet kap a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez 

az A csapatnak meg kell nyernie a mérkőzést a megadott hendikepnél egyenlő 

vagy nagyobb különbséggel (azaz legalább 2 góllal). 

• A B csapat +1,5 gólos előnyt kap a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez a B 

csapatnak vagy meg kell nyernie a mérkőzést, vagy döntetlenre kell végződnie, 

vagy nem szabad a felsorolt előnyénél nagyobb vagy azzal megegyező 

különbséggel veszítenie (azaz 1 gólos különbséggel kell veszítenie). 

 

3-as hendikep: A csapat (-2) Döntetlen (Pontosan 2) B csapat (+2) 

 

Példa: 
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• Az A csapat 2 gólos hátrányt kap a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez az A 

csapatnak nagyobb különbséggel kell megnyernie a mérkőzést, mint a megadott 

hendikep (azaz 3 vagy több góllal). 

• A döntetlen lenne a győztes kimenetele, ha a mérkőzés pontosan a felsorolt 

különbséggel végződne (azaz a mérkőzés 2-0, 3-1 és 4-2 eredménnyel ér véget). 

• A B csapat 2 gólos előnyt kap a mérkőzésen. A fogadás megnyeréséhez a B 

csapatnak vagy meg kell nyernie a mérkőzést, vagy döntetlenre kell végződnie, 

vagy nem szabad a felsorolt előnyénél nagyobb vagy azzal megegyező 

különbséggel veszítenie (azaz csak 1 gólos különbséggel kell veszítenie). 

 

Ázsiai hendikep: A csapat (-1.75) vs B csapat (+1.75) 

 

Példa: 

 

• Az A csapat -1,75 gólos hendikepet kap a mérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy a tétet 

2 egyenlő tétre osztjuk, és a -1,5 és -2,0 eredményre fogadunk. Ahhoz, hogy a 

fogadás teljes mértékben kifizetésre kerüljön a felsorolt esélyek mellett, az A 

csapatnak nagyobb különbséggel kell megnyernie a mérkőzést, mint mindkét 

felsorolt hendikep (azaz 3 gólos vagy nagyobb különbséggel). Abban az esetben, 

ha az A csapat csak 2 gólos különbséggel nyer, a fogadást részben nyertesnek 

tekintjük, a fogadás -1,5-es részének teljes kifizetésével és a -2,0-s oldalra 

történő visszatérítéssel, mivel a fogadás ezen részének eredménye 

"döntetlennek" minősül. Ha a mérkőzés bármilyen más eredményt hozna, 

beleértve az A csapat győzelmét is, mindössze 1 gólos különbséggel, a teljes tét 

elveszne. 

 

• A B csapat +1,75 gólos előnyt kap a mérkőzésen. Ez azt jelenti, hogy a tétet 2 

egyenlő tétre osztjuk, és a +1,5 és +2,0 eredményre fogadunk. Ahhoz, hogy a 

fogadás teljes mértékben kifizetésre kerüljön a felsorolt esélyek mellett, a B 

csapatnak vagy meg kell nyernie a mérkőzést, vagy döntetlenre kell végződnie, 

vagy nem szabad veszítenie a felsorolt előnyök bármelyikével egyenlő vagy 

annál nagyobb különbséggel (azaz csak 1 gólos különbséggel veszíthet). Abban 

az esetben, ha a B csapat pontosan 2 gólos különbséggel veszít, a fogadás 

részben elveszettnek minősül, és a fogadás -2,0-ás része visszatérítésre kerül, 

míg a fogadás -1,5-ös része veszteségnek számít. Amennyiben a mérkőzés 

bármilyen más eredményt hoz, amely a B csapat 3 vagy több gólos különbséggel 

történő vereségét eredményezi, a teljes tét elveszik. 

 

10) A "dupla esély" az, amikor egy mérkőzés vagy esemény két (részleges vagy biztos) kimenetelére lehet 

egyszerre fogadni.  A lehetőségek a következők: 1X, 12 és X2, ahol az "1", "X" és "2" a <B szakasz 2.1. 

bekezdése> szerint van meghatározva. 

 

11) Az "Outright" vagy "Place" fogadás az, amikor az alternatívák listájából lehet választani, és arra 

fogadni, hogy a résztvevő a felsorolt esemény/verseny osztályozásában egy meghatározott 

helyezésen belül nyer vagy helyezést ér el. Amennyiben két vagy több résztvevő osztozik a 

helyezéseken, az elszámolás a <B szakasz, 5.14. bekezdés> definíciója szerint történik. 

 

12) Az "Each Way" fogadás (más néven EW) olyan fogadásra utal, ahol a kiválasztott tippnek vagy nyernie 

kell, vagy helyezést kell elérnie a kifizetési feltételeken belül. A fogadás két egyenlő téttel rendelkező 

részre oszlik (a "Win" részre és a "Place" részre). Az ilyen fogadások elszámolása a "Win" és "Place" 
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fogadásokra vonatkozó szabályokat veszi figyelembe, nevezetesen a Sportspecifikus szabályokat, 

valamint a <B szakasz B, 5. bekezdés, 11. pont>. 

 

13) A "Gólpercek" az a fogadás, ahol a gólszerzési percek összegére lehet fogadni. Az ilyen fogadások 

elszámolásakor a mindkét félidő hosszabbításában szerzett gólokat úgy kell tekinteni, hogy a gólt a 

45. percben szerezték, ha a gól az első félidő hosszabbításában született, és a 90. percben, ha a gól a 

második félidő hosszabbításában született. A saját gólok nem számítanak bele az egyes játékosok 

"gólperceinek" elszámolásába. 

 

3. Fogadási kellékek 
 

1) A fantázia/virtuális "mérkőzések" vagy "fej-fej mellett" olyan implicit mérkőzések, ahol két vagy több 

olyan résztvevő/csapat teljesítményét hasonlítják össze, akik nem közvetlenül ugyanazon a 

mérkőzésen/eseményen/körben állnak egymással szemben. Az elszámolás alapja az, hogy az egyes 

résztvevők hányszor jegyeznek előre meghatározott eseményt (pl. gólt) az adott mérkőzésen. Az ilyen 

típusú felajánlások elszámolásának meghatározásához a következő kritériumok kerülnek 

alkalmazásra: 

 

a. Hacsak nincs külön feltüntetve, a fogadások a következő hivatalos 

mérkőzésre/eseményre/fordulóra vonatkoznak (adott esetben), amelyen a felsorolt 

résztvevők/csapatok a tervek szerint részt vesznek. 

 

b. Minden relatív mérkőzésnek/eseménynek ugyanazon a napon/ülésen kell befejeződnie, amikor a 

mérkőzés/esemény/forduló a tervek szerint befejeződik, hogy a fogadások érvényesek legyenek, 

kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a lemondás előtt eldőlt, és amelyeket a 

jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet megváltoztatni, és amelyek a már eldöntött 

eredménynek megfelelően kerülnek elszámolásra.  

 

c. Ezen ajánlatok eredményei csak a tényleges játékból származó eseményeket veszik figyelembe. A 

sétákból, valamint a <B. szakasz 5. bekezdés 2., 3. és 4. pontjában> meghatározott egyéb 

döntésekből származó eredményeket nem veszik figyelembe. 

 

d. Amennyiben a fent említett kritériumok nem vezetnek eredményre az ajánlatok kimenetelének 

meghatározásában, az ajánlatok rendezése érdekében fokozatosan a következő kritériumokra 

hivatkoznak:  

 

(i) az alkalmazandó sportspecifikus szabályok a <C. szakasz>-ban felsoroltak szerint,  

 

(ii) A <B szakasz 5. bekezdésében> felsorolt eredményelszámolási szabályok. 

 

A fogadásokat érvénytelennek tekintjük, ha még mindig nem lehet meghatározni a nyertes 

eredményt. 

 

2) A "nagy szalámi" az, amikor egy adott fordulóban/napon/meccsnapon a mérkőzések/események egy 

csoportjában bekövetkező összes felsorolt eseményre (Példa: Összes gól, Összes futás) lehet fogadni. 

A fogadások érvényességéhez minden relatív mérkőzésnek/eseménynek be kell fejeződnie, kivéve 

azokat, amelyek kimenetele már a feladást megelőzően eldőlt, és amelyeket a jövőbeli eseményektől 
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függetlenül nem lehet megváltoztatni, és amelyek a már eldöntött eredménynek megfelelően 

kerülnek elszámolásra. 

 

3) Az előadások/események résztvevőinek osztályozására vonatkozó Over/Under fogadásokat a 

következőképpen kell értelmezni: Az "Over" rosszabb vagy alacsonyabb helyezést, míg az "Under" 

jobb vagy magasabb helyezést jelent. Példa: Egy játékosnak egy versenyen elért helyezésére 

vonatkozó fogadás, amelynek Over/Under vonala 2,5, Under-ként kerül kiegyenlítésre, ha a játékos az 

első vagy a második helyre kerül. Minden más helyezés Over-ként kerül kiegyenlítésre.  

 

4) Az "X negyedév/félév/időszak" fogadások az adott időkeretben elért eredményre/pontszámra 

vonatkoznak, és nem tartalmaznak más pontokat/gólokat/eseményeket, amelyek az esemény/meccs 

más részeiből származnak. Az ezen a piacon tett fogadások érvénytelennek minősülnek, ha a 

mérkőzést olyan formában játsszák, ahol lehetetlen meghatározni az eredményt az ajánlatban 

meghatározott időkeretekben. 

 

5) Az "Eredmény a negyedév / félidő / X időszak végén" fogadások a mérkőzés/esemény meghatározott 

időkeret lejárta utáni eredményére vonatkoznak, és figyelembe veszik az esemény/mérkőzés korábbi 

részeiből származó összes többi pontot/gólt/eseményt. Az ezen a piacon tett fogadások 

érvénytelennek minősülnek, ha a mérkőzés olyan formában kerül lejátszásra, ahol az ajánlatban 

meghatározott időkeretekben nem lehet eredményt meghatározni. 

 

6) A "Race to X Points / Race to X Goals..." és hasonló ajánlatok arra a csapatra/résztvevőre 

vonatkoznak, amelyik elsőként éri el a megadott pontszámot/gólt/eseményt. Ha az ajánlatban 

szerepel egy időkeret (vagy bármilyen más időszaki korlátozás), az nem tartalmazza az 

esemény/meccs más részeiből összegyűjtött pontokat/gólokat/eseményeket, amelyek nem 

kapcsolódnak az említett időkerethez. Amennyiben a felsorolt pontszámot nem érik el a megadott 

időkereten belül (ha van ilyen), minden fogadás érvénytelennek minősül, kivéve, ha a piacon 

közzétették az ilyen eshetőségre vonatkozó esélyeket. 

 

7) Az "X pont győztese / Következő gól" és hasonló ajánlatok arra a csapatra/résztvevőre vonatkoznak, 

amelyik pontot szerez/nyeri a felsorolt eseményt. Ezen ajánlatok elszámolásánál nem veszik 

figyelembe a felsorolt eseményt megelőző eseményekre való hivatkozást. Amennyiben a felsorolt 

eseményt nem sikerül a megadott időkereten belül (ha van ilyen) eltalálni/nyerni, minden fogadás 

érvénytelennek minősül, kivéve, ha az ilyen eshetőségre vonatkozó esélyeket közzétették a piacon. 

 

8) Az olyan fogadások, amelyek egy adott esemény bekövetkezésére vonatkoznak egy előre 

meghatározott időbeli sorrendben, mint például az "Első kártya" vagy a "Következő csapat kap 

büntetőpercet", érvénytelennek minősülnek, ha nem lehet minden ésszerű kétséget kizáróan 

eldönteni a győztes eredményt, például abban az esetben, ha különböző csapatok játékosai kapnak 

kártyát ugyanabban a játékmegszakításban.  

 

9) Az "elsőként pontot szerezni és nyerni" azt jelenti, hogy a felsorolt csapat/résztvevő az első, aki a 

mérkőzésen pontot szerez, és megnyeri a mérkőzést. Amennyiben a mérkőzésen nem születik gól, 

minden fogadás érvénytelennek minősül. 

 

10) A "Clean sheet"/"Shutout" kifejezés azt jelenti, hogy a felsorolt csapat/résztvevő nem kaphat 

gólt/pontot a mérkőzés/releváns időszak alatt. 

 

11) " Hátrányból győzni" azt jelenti, hogy a felsorolt csapat/résztvevő megnyeri a mérkőzést, miután a 

mérkőzés/releváns időszak bármelyik pontján legalább 1 góllal/ponttal az ellenfele mögött állt. 
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12) Bármely olyan hivatkozás, amely szerint egy csapatnak/résztvevőnek minden félidőt/időszakot meg 

kell nyernie (pl. A csapatnak mindkét félidőt meg kell nyernie), azt jelenti, hogy a felsorolt csapatnak a 

mérkőzés valamennyi előírt félidejében/időszakában több gólt/pontot kell szereznie, mint 

ellenfelének. 

 

13) A "sérüléssel töltött időre" való hivatkozás a kijelölt hivatalos személy által feltüntetett időre 

vonatkozik, nem pedig a ténylegesen játszott időre. 

 

14) Az olyan ajánlatokra, mint "A mérkőzés embere", "Legértékesebb játékos" stb. vonatkozó fogadások 

kifizetése a verseny szervezőinek döntése alapján történik, hacsak másképp nem szerepel. 

 

15) A "döntő gól" kifejezésre utaló fogadások kifizetése a mérkőzés/egyenlőség (adott esetben) végén 

elért gól alapján kerül kifizetésre, amelyik gól a mérkőzés/egyenlőség végén (adott esetben) 

behozhatatlan előnyhöz vezet, és amelyet követően minden további gól irrelevánsnak bizonyul a 

végeredmény szempontjából. Ahhoz, hogy egy fogadás "IGEN"-ként kerüljön kiegyenlítésre, a 

felsorolt játékos csapatát kell győztesnek nyilvánítani az adott mérkőzésen (egy mérkőzés esetén), 

vagy továbbjutni a következő fordulóba/nyerni a versenyt. A rendes játékidőben és a hosszabbításban 

szerzett gólok számítanak, de a büntetőpárbajok nem. 

 

16) Azokra az eseményekre tett fogadások, amelyek a mérkőzésen bekövetkezhető események 

kiválasztását tartalmazzák (pl. "Mi fog először történni a játékossal?", a "Gólt lő, sárga/piros lapot 

kap, lecserélik" lehetőségekkel), érvénytelennek minősülnek, ha a felsorolt események/eredmények 

egyike sem következik be, kivéve, ha a piacon közzétettük az ilyen eshetőségre vonatkozó esélyeket. 

 

17) Az átigazolási fogadások elszámolása figyelembe veszi a klub által kölcsönszerződéssel szerződtetett 

játékosokat is. 

 

18) A menedzseri változásokra utaló fogadások a vezetőedzői/menedzseri pozícióban lévő személyre 

vonatkoznak (adott esetben), aki bármilyen okból lemond/eltávolítják a pozícióból. A fogadások 

abban az esetben is érvényesek, ha a közös felelős (ha van ilyen) távozik a pozíciójából, és ennek 

megfelelően kerülnek elszámolásra. Abban az esetben, ha a fogadás elhelyezése és az utolsó bajnoki 

mérkőzés között nem történik több változás (kivéve a rájátszást, play-outot, utószezont stb.), az 

utolsó menedzserváltás (ha van ilyen) után elhelyezett fogadások érvénytelenek, kivéve, ha megfelelő 

fogadási lehetőséget ajánlottak fel. A futballpiacok figyelembe veszik és ennek megfelelően rendezik 

az olyan ideiglenes/helyettesítő vezetőedzőt/menedzsert, aki az utolsó menedzserváltás óta 10 

egymást követő mérkőzésen vezette a csapatot. 

 

19) Azok az ajánlatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy melyik csapat/résztvevő fog elérni egy bizonyos 

eredményt egy másik csapat/résztvevő ellen (pl. A következő csapat legyőzi az X csapatot), valamint 

azok az ajánlatok, amelyek egy bizonyos időpontban történő osztályozásra vonatkoznak, érvényesek 

és elszámolásra kerülnek, függetlenül az esetleges játékrendbeli változásoktól és a lejátszott 

mérkőzések/fordulók számától. 

 

20) Az arra vonatkozó ajánlatok elszámolása, hogy melyik csapat/résztvevő lesz az első, aki egy adott 

teljesítményt elsőként ér el más csapat(ok)/résztvevő(k) ellen (pl. Az X. játéknapon elsőként gólt 

szerző csapat), az adott mérkőzés azon időszaka alapján történik, amelyben a teljesítményt elérték. 

Példa: Az A csapat szombaton játszik, és az első gólját a 43. percben lövi, míg a B csapat vasárnap 

játszik, és az első gólját 5 perc után lövi, akkor a B csapat lesz a győztes. 
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21) Időről időre Unibet saját belátása szerint és a <A szakasz A, 5. bekezdés, 5. pont, 5. záradék> pontban 

leírt, kapcsolódó esetleges események sérelme nélkül úgy dönthet, hogy ajánlatokat tesz közzé, 

amelyek vagy egy résztvevő/csapat egyetlen teljesítményére vonatkoznak, vagy olyan ajánlatokat, 

amelyek 2 vagy több csapat/résztvevő lehetséges eredményeit kombinálják (például: Fokozott 

szorzók, Fokozott esélyek stb.), a szokásosnál magasabb nyereményszorzókkal. Unibet fenntartja a 

jogot, hogy az ilyen ajánlatokat visszavonja, a vonatkozó nyereményszorzókat szerkessze, és 

bármilyen további változtatást hajtson végre, amelyet Unibet saját belátása szerint szükségesnek tart. 

Ezen ajánlatok elszámolása a következő kritériumok alapján történik a felsorolt sorrendben: 

 

1. Hacsak külön nem jelezzük, az ajánlat csak a felsorolt nap(ok)ra és/vagy a következő hivatalos 

mérkőzésre/eseményre/fordulóra vonatkozik (adott esetben), amelyen a felsorolt 

résztvevők/csapatok az ajánlat közzétételének időpontjában részt vesznek. 

 

2. Az eredményeket a vonatkozó sportspecifikus szabályok szerint rendezik. A fogadások 

érvényességéhez minden kapcsolódó eseménynek a tervezett módon, az alkalmazandó időkereteken 

belül be kell fejeződnie, kivéve, ha az ajánlatban szereplő bármely más eredmény vitathatatlanul 

meghatározná az ajánlat kimenetelét oly módon, hogy az ajánlatban felsorolt egyéb események 

befejezése (vagy annak elmaradása) nem befolyásolná az ajánlat kimenetelét. Az ilyen piacok 

elszámolása a már meghatározott eredmények szerint történik.  

 

3. Hacsak az ajánlatban kifejezetten nem szerepel, az eredmény elszámolása csak a tényleges játékból 

származó eseményeket veszi figyelembe. Az átsétálásokból, óvásokból, az első hivatalos eredmény 

módosításából stb. származó eredményeket nem veszik figyelembe. A fogadások érvénytelenítésre 

kerülnek, ha a nyertes eredményt nem lehet a vonatkozó sportspecifikus szabályoknak megfelelően 

meghatározni. 

 

4. Az ajánlathoz kapcsolódó összes feltételnek teljes mértékben és kétséget kizáróan meg kell felelnie 

ahhoz, hogy a fogadást nyertesnek lehessen tekinteni, függetlenül a Sportspecifikus szabályokkal, 

vagy az adott sportág eseményeihez kapcsolódó ajánlatok korábbi vagy jelenlegi bemutatásán alapuló 

esetleges értelmezéssel és az Unibet Sportfogadásban szokásos bemutatási móddal való esetleges 

ütközésektől. Adott esetben, amennyiben az ajánlat olyan eredményt tartalmaz, amelynek 

eredménye pontosan megegyezik a kiválasztott Over/Under vagy Spread vonallal (más néven PUSH), 

ez nem tekinthető úgy, hogy a felsorolt esemény megvalósult, és a fogadás VESZTETTEL kerül 

kiegyenlítésre. 

 

Bár az Unibet minden szükséges óvintézkedést megtett a kiváló felhasználói élmény biztosítása 

érdekében, a piacok olyan módon ingadozhatnak, hogy ezek a piacok egy adott időpontban nem 

képviselnek a Unibet Sportfogadáson jelenleg elérhető kapcsolódó fogadási ajánlatokkal 

összehasonlítható értéket. Minden fogadás ezektől az esetleges ingadozásoktól függetlenül érvényes 

marad. 

 

22)  A kiválasztott események során Unibet a felhasználók számára olyan funkciókat biztosít, amelyekkel 

az ugyanazon eseményből származó kimeneteleket és eseményeket kombináló fogadásokat (más 

néven eseményen belüli kombinációkat) lehet elhelyezni, vagy a sportfogadásban előre 

meghatározott kombinációkkal (kivéve az Enhanced Multiples, Boosted Esély, stb., amelyekre <B 

szakasz, 3. bekezdés, 21. pont> vonatkozik), vagy a [Bet Builder] funkcióval. Ez a funkció csak az 

Unibet kizárólagos belátása szerint és a <A szakasz 5. bekezdésének 5. pontjában> leírt kapcsolódó 

feltételeknek a sérelme nélkül van jelen. Az elszámolás a vonatkozó sportspecifikus szabályok alapján 

történik. Minden kapcsolódó eseménynek teljes mértékben meg kell történnie ahhoz, hogy egy 

fogadást megtörténtnek tekintsenek, és végül a leütött nyereményszorzóval fizessenek ki. A téteket 
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visszatérítik, ha a kombináció bármely része érvénytelenül kerül kiegyenlítésre. Adott esetben, ha a 

kombinációban olyan kimenetel szerepel, amelynek eredménye pontosan megegyezik a kiválasztott 

Over/Under vagy Spread vonallal (más néven PUSH), akkor a kombináció ilyen része kikerül a 

kiegyenlítési számításból, és a fogadások kifizetése csak a kombináció többi részét figyelembe véve 

történik. 

 

23) A "Teaser+" lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy ugyanazt az előre beállított pontmennyiséget 

ossza ki a Spreadeket (hendikepeket), Totálokat (Over/Under) vagy a kettő kombinációját tartalmazó 

parlay (kombináció) összes kimenetelére. Példa: A felhasználó az NFL X csapat +6,5 pontját 

kombinálja egy parlayben az Over 41 ponttal a Team Y és a Team Z közötti NFL mérkőzésen. A 

"Teaser+ Football 6 pont" opció kiválasztásával a vonalak és az esélyek újraszámításra kerülnek egy 

olyan parlay-be, amelyben az X csapat +12,5 pont (korábban +6,5), kombinálva az Over 35 ponttal 

(korábban Over 41). Amennyiben a "Teaser+" fogadás bármelyik része érvénytelennek (push) 

minősül, az adott választást kizárjuk a parlayből, és az esélyek/kifizetések számítása ennek 

megfelelően módosul. 

 

24) A "mérkőzés hátralévő részére" vagy hasonlóra vonatkozó fogadások csak a fogadás elhelyezésétől a 

felsorolt időkeret végéig elért eredményeket és eseményeket veszik figyelembe, így figyelmen kívül 

hagyva a fogadás elhelyezése és elfogadása előtt regisztrált eseményeket. 

 

25) A meghatározott időkeretekre/intervallumokra (például: 60:00-89:59 közötti mérkőzés eredménye) 

kötött fogadások csak a megadott időkeretben/intervallumban felhalmozott eredményeket és 

eseményeket veszik figyelembe. Az elszámolás nem veszi figyelembe az esemény/meccs más 

részeiből a megadott időkereten/intervallumon kívül összegyűjtött pontokat/gólokat/eseményeket, 

beleértve a megállási/sérülési időt is, kivéve, ha ez nincs megadva. 

 

4. Rendszer fogadások 
 

1) A mérkőzés előtti és az élő fogadásoknál egyetlen kuponon legfeljebb tizenkét (12) különböző ajánlat 

kombinálható. E tizenkét ajánlat alapján a Számlatulajdonosok kiválaszthatják a saját egyéni, páros, 

hármas stb. ajánlatok számát. 

 

2) Unibet fenntartja magának a jogot, hogy a kombinációk mennyiségét az úgynevezett 

eredményfüggőség/az <A szakasz A, 5. bekezdés 5. pontja> szerinti függőségi tényezők miatt 

korlátozza. és más tényezők miatt, kizárólag saját belátása szerint. 

 

3) Lehetőség van egy vagy több mérkőzés "bankárként" történő felvételére, ami azt jelenti, hogy a 

kiválasztott mérkőzések/események az összes szelvényben szerepelnek. 

 

5) A "Trixie" egy olyan kombináció, amely egy hármas és három páros kombinációt tartalmaz egy három 

mérkőzésből álló választékból. 

 

6) A "Patent" egy olyan kombináció, amely egy hármas, három páros és három egyes kombinációt 

tartalmaz egy három mérkőzésből álló választékból. 

 

7) A "jenki" egy olyan kombináció, amely egy négyszeres, négy hármas és hat páros kombinációt 

tartalmaz egy négy mérkőzésből álló választékból. 
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8) A "kanadai" (más néven "szuper jenki") egy olyan kombináció, amely egy ötszörös, öt négyszeres, tíz 

hármas és tíz páros kombinációt tartalmaz egy öt mérkőzésből álló választékból. 

 

9) A "Heinz" egy olyan kombináció, amely egy hatszoros, hat ötszörös, tizenöt négyszeres, húsz hármas 

és tizenöt páros kombinációt tartalmaz egy hat mérkőzésből álló választékból. 

 

10) A "Super Heinz" egy olyan kombináció, amely egy hétszeres, hét hatszoros, huszonegy ötszörös, 

harmincöt négyszeres, harmincöt hármas és huszonegy páros kombinációt tartalmaz egy hét 

mérkőzésből álló választékból. 

 

11) A "Góliát" egy olyan kombináció, amely egy nyolcszoros, nyolc hétszeres, huszonnyolc hatszoros, 

ötvenhat ötszörös, hetvennégyszeres, ötvenhat hármas és huszonnyolc páros kombinációt tartalmaz 

egy nyolc mérkőzésből álló választékból. 

 

12) Szükség esetén a megjelenítés céljából az esély tizedesvessző utáni második számjegyet a 

Számlatulajdonos fogadási előzményeiben a legközelebbi tizedesjegyre kerekítve jelenik meg. A 

kifizetés azonban a tényleges esély és a tét szorzata alapján történik, figyelmen kívül hagyva a fent 

említett kerekítést. 

 

5. Eredmény Elszámolás 
 

1) Az eredmények elszámolásakor Unibet mindent megtesz annak érdekében, hogy az első kézből (az 

esemény alatt vagy pontosan a befejezése után), a televíziós közvetítések, a streaming (internetes és 

egyéb forrásokon keresztül), valamint a hivatalos honlapokon keresztül szerzett információkhoz 

igazodjon. Amennyiben ezek az információk az első kézből történő megtekintésből és/vagy hivatalos 

forrásokból hiányoznak és/vagy a fenti forrásokban szereplő információkban nyilvánvaló hiba van, a 

fogadási ajánlat elszámolása más nyilvános források alapján történik. Mindazonáltal, hacsak az első 

hivatalos eredményben nincs egyértelmű és ellenőrizhető Hiba, a fogadások kiegyenlítése nem 

tartalmazza a következőkből eredő és/vagy azoknak tulajdonítható változásokat, de nem 

kizárólagosan: kizárások, büntetések, óvások, másodfokú eredmények és/vagy a hivatalos eredmény 

egymást követő változásai a verseny befejezése és az eredmény kihirdetése után, még előzetesen 

sem. 

 

2) a. Az 1 fordulónál/szakasznál hosszabb ideig fennmaradó piacok (pl.: szezonfogadások) elszámolása 

csak azokat a módosításokat veszi figyelembe, amelyek olyan fogadásokat érintenek, amelyek 

elszámolásáról még nem született döntés. Az ilyen intézkedéseket az irányító testületnek az utolsó 

tervezett forduló/szakasz előtt be kell jelentenie. Az ezen időpont után végrehajtott módosítások, 

vagy olyan fogadásokra vonatkozó módosítások, amelyek már elszámolásra kerültek az 

esemény/verseny során történt események alapján, nem kerülnek figyelembevételre. 

 

b. Hacsak az ajánlatban másként nincs meghatározva, a hivatalos versenyszabályok nem tartalmazzák, 

vagy előre nem jelentik be, hogy ez az adott esemény hivatalos formátuma, az alapértelmezett 

sport/verseny/versenyformátumhoz képest bármilyen változás, amely azt eredményezi, hogy Unibet 

olyan esélyeket/vonalakat/totókat kínál, amelyek nem illeszkednek a módosított játékformátumhoz, 

a formátumváltozás által érintett fogadások érvénytelenítését eredményezi. 

 

c. Azokat az ajánlatokat, amelyek esetében a formátumváltás nem zárja ki, hogy az irányító testület 

győztest hirdessen (pl. szezongyőztes), függetlenül attól, hogy lesz-e folytatás vagy sem, a 



 

18 
 

Classified as General 

szezon/verseny módosított hossza stb., az irányító testület által kiadott eredménynek megfelelően 

kell elszámolni, feltéve, hogy az említett eredményt az alábbiakban felsorolt időkereteken belül adják 

ki, és az megfelel az ajánlat közzétételének időpontjában rendelkezésre álló 

esélyeknek/vonalaknak/totóknak. 

 

d. Ilyen esetekben a következő elszámolási rendelkezések alkalmazandók: 

 

(i) Amennyiben az irányító testület a megszakítás előtt lejátszott utolsó mérkőzéstől 

számított 3 hónapon belül releváns eredményt hirdet (legyen az végleges besorolás, 

törlés vagy a játék folytatásának szándéka), a piacokat ennek megfelelően határozzák 

meg. 

(ii) Amennyiben a megszakítás előtt lejátszott utolsó mérkőzéstől számított 3 hónapon belül 

nem érkezik hivatalos közlemény/eredmény, a piacokat a legutolsó elérhető 

besorolás/rangsor szerint rendezik, függetlenül a lejátszott mérkőzések számától/a 

verseny aktuális szakaszától/fázisától. 

 

(iii) Azok a piacok, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy csapat/résztvevő eljut-e a verseny 

egy következő szakaszába (például: Play-Off), érvénytelenek lesznek, ha az adott 

szakaszra tervezett résztvevők formátumában/számában bármilyen változás történik, 

vagy ha az adott szakasz egyáltalán nem kerül lejátszásra, kivéve, ha a fogadás 

közzétételének időpontjában a piaci jelentésen alapuló eredmény már meghatározásra 

került, és az alkalmazandó mérkőzések számában bekövetkezett változás nem 

befolyásolja az ajánlat kimenetelét. 

 

(iv) Azok a piacok, amelyek szorzói a lejátszott mérkőzések teljes menetrendjétől függnek 

vagy a lejátszott mérkőzések teljes menetrendjén alapulnak (például: Győzelmek 

felett/alatt az alapszakaszban/pontok a bajnokságban), érvénytelennek minősülnek, ha a 

lejátszott mérkőzések száma eltér a fogadás közzétételének időpontjában eredetileg 

tervezettől, kivéve, ha a végeredményt már megállapították, és az alkalmazandó 

mérkőzések számának változása nem befolyásolja az ajánlat kimenetelét. 

 

3) A mérkőzés/rendezvény hivatalos személyei által nem szankcionált és/vagy el nem ismert események 

(pl. érvénytelenített gólok) nem vehetők figyelembe a fogadás elszámolásánál. Általános szabályként, 

és hacsak az ajánlat másként nem rendelkezik, Unibet az ajánlatokat azon pontos időpont alapján 

számolja el, amikor a játék folyamata a kérdéses esemény miatt megszakadt/újraindult (adott 

esetben) (pl. a labda kikerült a játékból bedobás/gólrúgás miatt, vagy átlépte a gólvonalat), vagy 

amikor a játékvezető megszakította a játékot, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az 

eseményeket csak akkor tekintik megítéltnek, ha az azt követő kapcsolódó műveletet végrehajtják, 

azaz (az offside-nak szabadrúgást kell eredményeznie, a szögleteket meg kell végezni, és a 

gólrúgásokat meg kell végezni). Ha az eseményt csak megítélik, de nem hajtják végre, akkor azt nem 

veszik figyelembe az elszámolásnál. 

 

4) Minden olyan mérkőzésre/eseményre vonatkozó fogadási ajánlat, amely egyáltalán nem kerül 

megrendezésre, vagy amelynek eredménye walk-over döntésen alapul, érvénytelennek minősül.  

 

5) Elhagyott esemény esetén minden olyan fogadási ajánlat, amelyről a visszavonás előtt döntöttek, és 

amelyet a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehetett megváltoztatni, a már eldöntött 

eredménynek megfelelően kerül kiegyenlítésre.  Amennyiben a félbeszakadt esemény nem folytatódik 

a kezdési időpontjától számított 12 órán belül, az eseményhez kapcsolódó összes függőben lévő 

ajánlat érvénytelennek minősül. 
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6) Amennyiben egy eseményt félbeszakítanak, és azt az elejétől kezdve újra kell kezdeni, minden olyan 

fogadást, amelyet az eredeti mérkőzés előtt tettek meg, és amelyet nem lehetett a félbeszakítás előtti 

játékból származó eredményekkel rendezni, érvénytelennek kell nyilvánítani, függetlenül attól, hogy a 

mérkőzés folytatódik-e vagy sem. 

 

7) Hacsak a sportág-specifikus szabályok vagy a fogadási ajánlat kapcsán másképp nem rendelkeznek, a 

versenyek/versenyek részét képező olyan események, amelyeket nem tartanak meg, elhalasztanak 

és/vagy átütemeznek az irányító testület által kiadott utolsó tervezett időponthoz képest 12 óránál 

hosszabb időre/időpontra rossz időjárás, tömegzavar vagy hasonló esetek miatt, érvénytelennek 

minősülnek, az alábbi kivételekkel, amelyek esetében a fogadások érvényesek maradnak: 

 

a. Azok az események, amelyek kezdési időpontját a tét elhelyezésének időpontjában még nem 

erősítette meg hivatalosan az irányító testület. 

 

b. Azokat az eseményeket, amelyeket időzítési konfliktusok/tévéközvetítések miatt 

áthelyeznek, de továbbra is ugyanazon a játéknapon/játékhéten/körben (adott esetben) 

játszanak, és a módosítás nem változtatja meg a hivatalos mérkőzések sorrendjét az ajánlatban 

részt vevő bármelyik résztvevő számára. 

 

c. Olyan események, amelyek kezdési időpontját előrehozzák, de továbbra is ugyanazon a 

játéknapon/játékhéten/fordulóban (adott esetben) kerülnek megrendezésre, és a <A szakasz 

5.4. pontjában> meghatározott múltbeli kiírások és hasonló események sérelme nélkül, a 

változás nem módosítja a hivatalos mérkőzések sorrendjét az ajánlatban részt vevők 

bármelyikének esetében. 

 

A félreértések elkerülése végett az azonos játéknap/játékhét/forduló fogalmát úgy kell értelmezni, 

hogy a mérkőzések sorrendjét az irányító testület határozza meg, és minden egyes mérkőzés egy 

játéknapot/játékhetet/kört jelent. Amennyiben ezt a sorrendet nem tartják be, és a mérkőzések 

sorrendje úgy változik, hogy más csapatok elleni mérkőzések kerülnek beütemezésre, hogy a felsorolt 

mérkőzés az összes érintett csapat számára megszűnik az adott bajnokság/liga/verseny következő 

hivatalos kötelezettsége lenni, az nem tekinthető ugyanazon játéknap/játékhét/forduló részének, és 

az ajánlatokat érvénytelennek kell nyilvánítani. A fentiek nem vonatkoznak a szezonfogadásokra, 

amelyek továbbra is érvényesek maradnak, feltéve, hogy a tornát/ligát/versenyt az adott 

szezonban/évben rendezik meg és döntik el, függetlenül az esetleges dátumváltozásoktól. A rájátszás-

sorozatok vagy más olyan mérkőzéssorozatok esetében, amelyek 2 vagy több mérkőzésen keresztül 2 

csapatot állítanak egymással szembe, egy mérkőzés bármely átütemezése ugyanazon játéknap 

részének tekintendő, függetlenül az átütemezés időtartamától, feltéve, hogy a hazai és idegenbeli 

mérkőzések sorrendje a sorozatban nem változik, és a felsorolt mérkőzésre a sorozaton belül kerül 

sor. Ellenkező esetben a fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

8) Az olyan események esetében, amelyek nem fejeződtek be a természetes befejezésük előtt, és a 

szövetség az esemény kezdetétől számított 12 órán belül döntést hoz, Unibet a kiadott döntést 

használja hivatalos eredményként az esemény kimeneteléhez kapcsolódó ajánlatok, mint például a 

mérkőzés, a döntetlen nélküli fogadás és a dupla esélyes ajánlatok esetében, feltéve, hogy a kiadott 

döntés nem változtatja meg az említett fogadási ajánlatok kimenetelét a lemondás időpontjában. 

Ebben az esetben a tétek visszatérítésre kerülnek. Minden olyan ajánlat, amely bizonyos események 

összeszámlálására vonatkozik (például: Összes gól, hendikep stb.), érvénytelennek minősül, kivéve 

azokat, amelyek kimenetele már a feladást megelőzően eldőlt, és amelyeket a jövőbeli eseményektől 
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függetlenül nem lehet megváltoztatni, és amelyek a már eldöntött kimenetelnek megfelelően 

kerülnek elszámolásra. 

 

9) Minden olyan befejezetlen mérkőzéssel/eseménnyel kapcsolatos fogadási ajánlat, ahol a hivatalos 

irányító testület nem ismerte el előzetesen (pl. klub barátságos mérkőzések), érvénytelennek minősül, 

kivéve, ha az előírt rendes/teljes játékidő legalább 90%-át lejátszották, lásd <B szakasz, 1.1. bekezdés>. 

Amennyiben a mérkőzés/rendezvény 90%-os teljesítés után kerül megszakításra, az elszámolás a 

mérkőzés/rendezvény megszakításának időpontjában fennálló aktuális állás alapján történik. 

 

10) Hacsak a fogadási piac mellett nincs feltüntetve, a fogadási ajánlatok, mint például, de nem 

kizárólagosan, a lövések, célba lövések, labdabirtoklás, asszisztok, lepattanók stb. elszámolása azon 

definíció alapján történik, amellyel a hivatalos irányító testület kiadja az említett statisztikákat. Hacsak 

nem támasztják alá ellentmondást nem tűrő bizonyítékokkal, Unibet nem ismeri el azokat a 

panaszokat, amelyek az ilyen kifejezések személyes értelmezéséből erednek. 

 

11) . A vágtahajtás és a lóverseny kivételével az olyan résztvevőkre/csapatokra tett fogadások, akik nem 

vesznek részt egy versenyen, érvénytelennek minősülnek.                                                                                                                                              

Az alkalmazandó selejtező szakaszok vagy hasonló szakaszok azonban a főverseny részének 

tekintendők, és az azokon való részvétel a fogadás érvényesítésének minősül, és nem 

érvényteleníthető. 

Unibet fenntartja magának a jogot, hogy a <B szakasz, 6. bekezdés> szerinti 4. Tattersalls szabályt 

alkalmazza bármely versenyen, és ezt a fogadási ajánlat és/vagy a vonatkozó sportspecifikus szabály 

összefüggésében jelzi.  

 

12) A fogadások visszatérítésére nem kerül sor, még akkor sem, ha a mérkőzés/esemény győztese olyan 

résztvevő/eredmény, aki nem szerepel a fogadási listán. Minden fogadási ajánlatnál a 

számlatulajdonosnak lehetősége van arra, hogy árat kérjen egy nem listázott résztvevőre/eredményre. 

Unibet fenntartja a jogot, hogy elfogadja vagy elutasítsa az ilyen kéréseket. 

 

13) Amennyiben egy résztvevőt kizárnak/visszatartanak/eltiltanak a rendezvény/verseny egy későbbi 

részében/szakaszában való részvételtől, a kizárás akkor tekintendő megtörténtnek, amikor a 

résztvevőt eltávolítják a rendezvényről. A korábbi eredményeket nem módosítják, függetlenül az 

említett intézkedések miatti esetleges módosításoktól. A kizárt résztvevő utolsó versenyen való 

részvétele után elhelyezett fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

14) Ha két vagy több résztvevő osztozik az adott célpozíción, és a sorsolás eredményére nem ajánlottak fel 

nyereményszorzót, a kifizetés úgy kerül kiszámításra, hogy a nyereményszorzót elosztjuk az adott 

pozíciót megosztó résztvevők számával, és ennek megfelelően kerül elszámolásra. A kifizetés mindig 

legalább a tétnek megfelelő összegű, kivéve a "fej-fej mellett" eseteket, lásd <B. szakasz, 2.5. 

bekezdés> és <B. szakasz, 5.19. bekezdés>. 

 

15) A "csoportos fogadás" (más néven "Best of X") esetében a fogadások érvényességéhez a felsorolt 

összes résztvevőnek el kell kezdenie az eseményt. 

 

16) A "csoportos fogadás" (más néven "Best of X") esetében a fogadás érvényességéhez a kiválasztási 

listáról legalább egy résztvevőnek sikeresen be kell fejeznie az eseményt. Amennyiben ez nem történik 

meg, és az irányító testület nem követi a meghatározott döntetlenbontási kritériumokat, a 

fogadásokat érvénytelennek nyilvánítják. 
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17) Két vagy három résztvevő közötti "fej-fej mellett" esetén a fogadás érvényességéhez a felsorolt 

résztvevők mindegyikének el kell kezdenie azt a fordulót/eseményt, amelyre a fogadás vonatkozik. 

 

18) Két résztvevő közötti "fej-fej mellett" esetén minden fogadás visszatérítésre kerül, ha mindkét 

résztvevő azonos pozíciót/pontszámot ér el, vagy a verseny azonos szakaszában kiesik, kivéve, ha az 

irányító testület speciális döntetlen döntési eljárást követ, amely esetben ezek érvényesnek 

tekintendők. 

 

19) Három résztvevő közötti "fej-fej mellett" és egynél több nyertes eredmény esetén az esélyt a nyertes 

pozíciót megosztó eredmények osztják, függetlenül attól, hogy a nettó eredmény alacsonyabb-e, mint 

a Számlatulajdonos tétje. 

 

20) Ha a különböző fordulók/szakaszok között "Head to Head" fogadást kínálnak, a fogadások 

érvényességéhez minden résztvevőnek részt kell vennie a következő fordulóban/szakaszban. 

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármelyik résztvevő nem vesz részt a következő fordulóban, a 

versenyben való utolsó aktív részvételét követően elhelyezett fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

21) Hacsak nincs külön kikötve, amikor a szervező szövetség úgy ítéli meg, hogy az úgynevezett 

alapszakasz végét követően az osztályozás, a bajnokság győztesei, a feljutás/lejutás stb. 

meghatározása érdekében szükséges fordulókat, mérkőzéseket vagy mérkőzéssorozatokat (pl. 

rájátszás, play-out, utószezon) kell beiktatni, Unibet figyelembe veszi az ezekből a mérkőzésekből 

származó eredményeket és kimeneteleket a végső bajnoki osztályozásra, feljutásra, lejutásra stb. 

vonatkozó fogadások elszámolásánál. Például az NHL győztes csapatára vonatkozó szezonális 

fogadások a Stanley Kupa-győztesekre fognak vonatkozni. 

 

22) Az olyan ajánlatok, amelyek két vagy több egyén/csapat teljesítményét állítják szembe egymással egy 

meghatározott időtartamban/versenyen, csak a felsorolt résztvevők eredménye alapján kerülnek 

elszámolásra, figyelmen kívül hagyva az ugyanazon verseny/esemény többi résztvevőjét. 

  

23) Hacsak nincs külön kijelentve, minden olyan ajánlat, amely egy játékos egy adott hazai bajnokságban 

elért teljesítményére vonatkozik (például X játékos összes gólja az Y bajnokságban), vagy a két játékos 

hazai bajnokságban elért teljesítményére vonatkozó "fej-fej mellett" fogadási ajánlatok nem veszik 

figyelembe az esetleges rájátszások/play-out-ok/utószezon vagy bármely más olyan mérkőzés vagy 

mérkőzéssorozat során bekövetkező eseményeket, amelyek az úgynevezett alapszakasz után 

következnek be. 

 

24) Egy adott csapat által elért/megvalósított események/események összességéhez kapcsolódó 

ajánlatok, akár egy adott hazai bajnokságban egy csapat teljesítményére vonatkozóan (pl. Összes gólt 

szerzett az X csapat), akár "fej-fej mellett" fogadási ajánlatok, amelyek két csapat hazai bajnokságban 

nyújtott teljesítményét foglalják magukban (pl. A legtöbb büntetőperc az X ligában - Y csapat a Z 

csapat ellen), vagy egy összesített bajnoki teljesítmény (pl. A legtöbb sárga lapot kapó csapat az X 

ligában) nem veszi figyelembe az esetleges rájátszások/play-out-ok/utószezon vagy bármely más olyan 

mérkőzés vagy mérkőzéssorozat során bekövetkező eseményeket, amelyek az úgynevezett 

alapszakasz után következnek be, hacsak nincs másképp meghatározva. 

 

25) Egy adott hazai bajnokságban egy játékos teljesítményére vonatkozó fogadási ajánlatok (például X 

játékos által az Y bajnokságban lőtt összes gól) vagy két játékos teljesítményére vonatkozó "fej-fej 

mellett" fogadási ajánlatok esetén, hacsak nem született már eredmény, a fogadások 

érvénytelenítésre kerülnek, amennyiben az alábbi események bármelyike bekövetkezik az érintett 

résztvevők bármelyikével: (i) bármilyen okból nem tagja annak a klubnak/csapatnak a mérkőzésnapi 
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keretének, amelyhez a fogadás elhelyezésekor tartozik, a fennmaradó mérkőzések legalább 50%-án, 

(ii) nem vesz részt legalább egy másik mérkőzésen a fogadás elhelyezését követően, (iii) a másik 

játékoséval azonos összeget ér el, kivéve, ha döntetlen/egyenlőség opciót ajánlottak fel. Egyéb 

sportspecifikus feltételek is érvényesek lehetnek, kérjük, olvassa el a Sportspecifikus résznél.  

 

26) Egy adott eseményre vonatkozó, egy játékos teljesítményére vonatkozó fogadási ajánlatok (például az 

X játékos által a nemzetközi bajnokságban lőtt összes gól) vagy két játékos teljesítményére vonatkozó 

"fej-fej mellett" fogadási ajánlatok esetében, amennyiben a következő események bármelyike 

bekövetkezik a kiválasztási listán szereplő bármelyik résztvevővel, a fogadások érvénytelennek 

minősülnek: (i) egyáltalán nem vesz részt az eseményen (ii) nem vesz részt legalább egy másik 

mérkőzésen a fogadás elhelyezését követően, (iii) a másik résztvevővel azonos összeget ér el, kivéve, 

ha döntetlen/egyenlőség opciót ajánlottak fel. 

 

27) Bizonyos események során Unibet dönthet úgy, hogy a résztvevők szűkített választékát kínálja fel 

fogadásra, és olyan fogadási lehetőségeket is tartalmazhat, mint például "bármely más", "a mezőny" 

vagy hasonló. Ez az opció a külön megnevezett résztvevők kivételével minden nem felsorolt résztvevőt 

magában foglal, kivéve azokat, akiket külön megemlítettek, mint rendelkezésre állókat.  

 

28) Azok az ajánlatok, amelyek konkrétan utalnak egy résztvevő/résztvevők egy adott versenyen nyújtott 

teljesítményére (pl. X játékos a mezőny ellen), érvénytelennek tekintendők, ha az említett résztvevő(k) 

nem vesz(nek) részt a versenyen. 

 

29) A főversenyt megelőző selejtező bármely formája a verseny érvényes részének minősül. Így minden 

olyan résztvevő, aki a selejtező szakaszában kiesik, vesztesnek minősül mindazokkal szemben, akik 

előkvalifikálódtak vagy sikeresen szerepeltek a selejtező részben. 

 

30) Azok a fogadási ajánlatok, amelyek eredetileg azt követelik meg, hogy a résztvevő(k) két vagy több 

szakaszban/szakaszban versenyezzen(ek) a verseny egy következő szakaszába/körébe való 

továbbjutáshoz, a tényleges mérkőzések időpontjának elhalasztásától/eltolásától függetlenül 

érvényesek maradnak, feltéve, hogy az említett mérkőzés(ek) ténylegesen a verseny keretein belül 

kerül(nek) megrendezésre. 

 

31) Az eredetileg csak egy szakaszt/szakaszt igénylő, "A kvalifikációhoz" piacra tett fogadás a verseny egy 

következő szakaszába/körébe való továbbjutáshoz (beleértve az esetleges hosszabbításokat/kiegészítő 

mérkőzéseket, pl. újrajátszásokat) érvénytelennek minősül, ha az említett mérkőzés a feltételezett 

kezdési időpontot követő 12 órán belül nem dől el. 

 

32) Amennyiben egy eseményt áthelyeznek az eredetileg meghirdetett helyszínről és/vagy 

megváltoztatják a játékfelületet, ez nem tekinthető az ajánlatok érvénytelenítésének okának, kivéve, 

ha (i) a sportspecifikus szabályok ezt írják elő, és/vagy az új helyszín, ahol az eseményre sor kerül, a 

mérkőzésben részt vevő bármelyik résztvevő szokásos "hazai" pályája. Általános elvként Unibet a hazai 

csapatra (házigazda) és a vendégcsapatra (vendég) az adott mérkőzésre/versenyre vonatkozó, az 

irányító testület által kiadott meghatározásnak megfelelően hivatkozik. Az úgynevezett "semleges 

pályán" játszott mérkőzésekre tett fogadások érvényesek maradnak, függetlenül attól, hogy a fogadási 

ajánlatban és/vagy a csapatok elhelyezésében a fogadási táblán/megjelenítésen szerepel-e ilyen 

információ. Abban az esetben, ha a csapatok/résztvevők hivatalos weboldalon való elhelyezése és a 

fogadási táblán/megjelenítésen való elhelyezése között eltérés van, és ez az eltérés jelentős hatást 

gyakorol a mérkőzés/verseny esélyeire Unibet érvényteleníti az érintett fogadásokat. Ez az eset csak 

abban az esetben fordulhat elő, ha az eltérés lényeges és látható hatással van az esélyekre. Például 

egy jégkorongmérkőzésen a hazai és a vendégcsapat felcserélése esetén Unibet érvényteleníti a 



 

23 
 

Classified as General 

fogadásokat. Mindazonáltal Unibet érvényesnek tekinti az olyan eseményekre tett fogadásokat, ahol 

az úgynevezett hazai pálya előnyét nem veszik figyelembe, valamint semleges helyszínek esetén. Ilyen 

esetek például, de nem kizárólagosan, a teniszbajnokságok, MMA-viadalok, egyéni versenyek 

általában, vagy olyan speciális események, mint például a csapatversenyek utolsó/késői szakaszai, 

amelyeket előre meghatározott helyszíneken rendeznek, mint például a Superbowl, az NCAA Final 4 

vagy az olasz labdarúgó-kupa döntője, még akkor is, ha a helyszín bármelyik érintett csapat számára 

potenciálisan megszokott "hazai" pályának tekinthető. Ilyen esetekben az említett eseményeket 

semleges helyszínen játszottnak tekintjük, és minden fogadás érvényes, függetlenül a 

csapatok/résztvevők hivatalos weboldalon való elhelyezkedésétől és a fogadási táblán/megjelenítésen 

való elhelyezésétől. 

 
33) A csapatok nemére, a korosztályokra és az ifjúsági csapatokra, valamint a tartalékcsapatok különböző 

meghatározásaira (pl. B és C csapatok) vonatkozó információkat kiegészítő információként kell kezelni. 

Az ilyen információk feltüntetése (vagy hiánya) és helyessége nem tekinthető elegendő oknak a 

mérkőzéssel/eseménnyel kapcsolatos ajánlatok érvénytelenítésére, feltéve, hogy ez nem okoz 

nyilvánvaló ellentmondást a kínált nyereményszorzókban. 

 

34) Bár Unibet minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy a fogadási ajánlatban 

szereplő valamennyi összetevő minél hűségesebb megjelenítése biztosított legyen, feltételezhető, 

hogy bizonyos megnevezések a más nyelvre történő átültetésből eredő eltérő értelmezések miatt 

eltérő módon jelenhetnek meg. Az ilyen nyelvi inkongruencia nem tekinthető elegendő oknak a 

mérkőzéssel/eseménnyel kapcsolatos ajánlatok érvénytelenítésére, mivel nem okoz bizonytalanságot 

a többi résztvevőnél. Ugyanez vonatkozik az eseményekre, csapatnevekre, szponzorok nevére stb. 

utaló megnevezésekre is.  

 

35) Az olyan fogadások esetében, ahol időkeretekre történik utalás, azokat a következőképpen kell 

értelmezni: "az első 30 percen belül" minden olyan eseményt magában foglal, amely 0 óra 29 perc és 

59 másodpercig történik; "10 és 20 perc között" minden olyan eseményt magában foglal, amely 10 

perc és 0 másodperctől 19 perc és 59 másodpercig történik. 

 

36) Hacsak nem szerepel a fogadási ajánlattal együtt, vagy a sportág-specifikus szabályokban, az 

esemény/meccs időtartamára utaló fogadások, amelyek nem teljes egész számjegyeket tartalmaznak 

(pl. 88,5 perc vagy X,5 forduló), a felsorolt időtartam teljes egész számjegyének teljes kitöltését 

igénylik ahhoz, hogy nyertesnek tekinthetők legyenek. Például: egy teniszmérkőzés 88,5 percnél 

hosszabb/kevesebb 88,5 percnél hosszabb időtartamra tett fogadás csak akkor kerül kiegyenlítésre, ha 

legalább 89 teljes percet teljesítettek. 

 

37) Unibet tudomásul veszi, hogy egyes fogadásoknál szükség lehet százalékok, egységek vagy más, a 

fogadás elszámolása szempontjából meghatározó kritériumok kerekítésére. Amennyiben ez a helyzet 

áll fenn, Unibet fenntartja magának a jogot a megfelelő kiigazításra és elszámolásra. 

 

38) Az egyes játékosok által lőtt gólok nem számítanak, ha azokat "saját gólként" (saját kapujukban lőtt 

gólként) határozzák meg, hacsak másképp nem szerepel. 

 

39) A konföderációra, nemzetiségre vagy hasonlóra való hivatkozás az irányító testület által 

meghatározottak szerint történik. 

 

40) Egy csapat/nemzet által versenyenként szerzett érmek egy (1) éremnek számítanak, függetlenül a 

csapattagok számától. 
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41) Egy adott időszak/torna egyéni játékosainak teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos összes 

gólja a világbajnokságon) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása a szezon során 

(például: X vagy Y játékos közül melyik játékos fogja a legtöbb gólt lőni a szezon során), a fogadás 

elfogadása után minden felsorolt személynek aktív résztvevőnek kell lennie legalább egy további, az 

ajánlatra vonatkozó mérkőzésen ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen.  

 
42) Az arra vonatkozó ajánlatok, hogy bizonyos személyek egy meghatározott pozíciót/címet/munkahelyet 

fognak-e betölteni egy bizonyos időpontban (pl. X miniszter még mindig miniszter lesz Y időpontban, 

játékos/edző még mindig az Y csapatnál lesz Z időpontban), arra vonatkoznak, hogy a kérdéses 

személy a fogadás elhelyezése és a megadott határidő között megszakítás nélkül betölti (vagy 

alternatívaként kinevezik) a felsorolt pozíciót. Amennyiben az adott személy bármilyen okból a 

megadott határidő előtt elhagyja a pozíciót, a fogadás kimenetele úgy tekintendő, mintha a fogadás 

nem történt volna meg. Ez még abban az esetben is érvényes, ha a személyt újra kinevezik/újra 

aláírják ugyanarra a pozícióra/címre/munkakörre, és még akkor is, ha a megadott határidőn belül a 

személy ismét ugyanazt a pozíciót/címet/munkakört tölti be, amelyre a fogadás vonatkozik. Az 

elszámolások figyelembe veszik a kölcsönszerződéssel szerződtetett játékosokat is. 

 

43) A rekordok "megdöntésére" utaló fogadásoknál a felsorolt események teljes megvalósulása szükséges. 

A rekord kiegyenlítése nem tekinthető a teljesítmény teljes megvalósításának. Csak a felsorolt 

esemény számít az elszámolásnál. 

 

6. Tattersalls szabály 4 
 

1) Egy nem futó vagy egy nem résztvevő esetén a fennmaradó futók vagy a fennmaradó résztvevők 

esélye az úgynevezett Tattersalls 4. szabályának megfelelően csökken. 

 
a. Győzelem fogadások: 

 

• A visszavont futó aktuális esélye/levonások a nettó nyereség százalékában kifejezve 

  
 1.30 és annál alacsonyabb  75% 
 1,31-1,40    70% 
 1,41-1,53    65% 
 1,54-1,62    60% 
 1,63-1,80    55% 
 1,81-1,95    50% 
 1,96-2,20    45% 
 2,21-2,50    40% 
 2,51-2,75    35% 
 2,76-3,25    30% 
 3,26-4,00    25% 
 4.01-5.00    20% 
 5,01 és 6,50 között    15% 
 6.51 és 10.00 között    10% 
 10.01-től 15.00-ig   5% 
 15.01 és magasabb   Nincs levonás 

 

 

b. Hely fogadások:  
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• A visszavont futó aktuális esélye/levonások a nettó nyereség százalékában kifejezve 

  

 1,06 és alacsonyabb   55% 

 1,07-1,14    45% 

 1,15-1,25    40% 

 1,26-1,52    30% 

 1,53-1,85    25% 

 1,86-2,40    20% 

 2,41-3,15    15% 

 3,16-4,00    10% 

 4.01-5.00    5% 

 5,01 és magasabb  Nem történik levonás 

 

2) Két vagy több nem induló, vagy nem résztvevő esetén a teljes csökkentés nem haladhatja meg a 75%-

ot. A levonás ebben az esetben a visszalépett futók összesített esélye alapján történik. 

 

 

  



 

26 
 

Classified as General 

C. Sportfogadási szabályok és korlátok 

1. Olimpiai és bajnoki versenyek 
 

1) Az e szakaszban meghatározott valamennyi feltétel elsőbbséget élvez bármely más szabállyal vagy 

feltétellel szemben. 

 

2) Minden fogadás érvényes, feltéve, hogy az eseményt a bajnokságban és az adott évben rendezik meg 

és döntik el, függetlenül az esetleges helyszínváltoztatásoktól. 

 

3)  Az előző záradék olyan ajánlatokra vonatkozik, amelyek észszerűen megfelelnek az alábbi 

kritériumok bármelyikének:  

 

a. a fogadás az olimpiai, világ- és kontinensviadalok részét képező versenyek utolsó 
szakaszára tervezett eseményekre vonatkozik.  

b. az esemény utolsó szakasza időhöz kötött. 

2. Amerikai futball 
 

1) Az amerikaifutballra kötött valamennyi "mérkőzés" fogadást az úgynevezett hosszabbítás (over) utáni 

eredmény alapján határozzák meg.  

 

2) Minden "mérkőzés" ajánlat csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a 4. negyedből/2. félidőből 

kevesebb mint 5 perc van hátra a tervezett játékidőből. Kivételt képeznek azok a mérkőzések, 

amelyek kimenetele már a lefújás előtt eldőlt, és amelyeken a jövőbeli eseményektől függetlenül nem 

lehet változtatni, és amelyek a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek rendezésre. 

 

3) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy mérkőzésen 

(például: X játékos által dobott összes passzolt yard) vagy egy mérkőzés során 2 játékos 

teljesítményét állítják szembe egymással (például: X vagy Y játékos melyikük dobja a legtöbb passzolt 

yardot), megkövetelik, hogy a fogadás elfogadása után a felsorolt játékosok legalább még egy 

mérkőzésen részt vegyenek, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 

 

4) Hacsak az ajánlati jellemzőkben kifejezetten nem szerepel vagy nem szerepel, a szezonfogadások 

elszámolása az NFL.com vagy a verseny hivatalos honlapjának (adott esetben) szerinti osztályozások, 

meghatározások és döntetlenre vonatkozó szabályok alapján történik. 

 

5) Eltérő rendelkezés hiányában egy tipikus NFL-hét/kör menetrendje a helyi stadionidő szerint 

csütörtöktől a következő szerdáig tart. A fent említett időkereten belül be nem fejezett 

események/ajánlatok érvénytelennek minősülnek, kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele 

már eldőlt, és amelyeken a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet változtatni, és amelyek a 

már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek elszámolásra. Az ugyanazon a héten/körön belül 

átütemezett eseményekre vonatkozó fogadások érvényben maradnak, amennyiben az említett 

eseményeket a fenti időkereten belül lejátsszák. 

 

6) A meccsnap/hetenkénti fogadási kellékekben egy előre meghatározott csapat és/vagy egyéni 

játékosok teljesítményére és kimenetelére lehet fogadni egy adott 
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héten/fordulóban/napon/meccsnapon (példa: Egy adott konferencia mérkőzésein elért összes pont, a 

legtöbb/legkevesebb pontot szerző csapat, a játékosok yardjainak piaca stb.) Minden vonatkozó 

mérkőzésnek/eseménynek (beleértve a fent említett időkereten belül lejátszandó átütemezéseket is) 

le kell zárulnia és érvényesnek kell lennie a megadott héten/fordulóban/napon/meccsnapon ahhoz, 

hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat, amelyek kimenetele már a lemondás előtt 

eldőlt, és amelyeken a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet változtatni, és amelyek a már 

eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek elszámolásra. Ezen túlmenően a meghatározott 

játékosok teljesítményére vonatkozó ajánlatok megkövetelik, hogy a fogadások érvényességéhez a 

fogadások elfogadását követően valamennyi meghatározott játékosnak legalább még egy mérkőzésen 

részt kell vennie. 

 

7) A szezonfogadások, függetlenül attól, hogy ezek tartalmaznak-e a rájátszás során elért eredményeket 

vagy más módon elért eredményeket, valamint az egyes csapatokra vagy játékosok teljesítményére 

vonatkozó ajánlatok a szezon bármely pontján történő esetleges játékoscseréktől, 

csapatmozgásoktól, névváltozásoktól, a szezon hosszától vagy a rájátszás formátumának változásától 

függetlenül érvényesek maradnak. 

 

8) Egyéni játékosok teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos összes passzolt yardja a rájátszás 

során) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/versenyen/szezonban (például: A fogadás elfogadásához a felsorolt játékosoknak aktív 

résztvevőnek kell lenniük legalább egy további, az ajánlatra vonatkozó mérkőzésen a fogadás 

elfogadása után, hogy a fogadás érvényes legyen.  

 

9) A dupla eredményre (azaz a félidő és a 4th negyedóra végén elért eredmény előrejelzésére) tett 

fogadások nem veszik figyelembe a hosszabbításból származó eredményeket. 

 

10) Az első/következő támadójáték piacokat a támadásból induló első/következő támadójáték alapján 

rendezik (adott esetben), kivéve a büntetéseket. Amennyiben egy kick-off touchdownt ér vissza, a 

fogadások a következő kick-off eredménye alapján kerülnek kiegyenlítésre. Kiegyenlítési célokra a 

nem teljes/elkapott passzok, a quarterback sackek vagy fumble-ek "Pass Play"-nek minősülnek, 

kivéve, ha a quarterback átlépte a scrimmage vonalát, amely esetben "Run Play"-nek minősül. A 

futóhátvédnek történő cserék során eladott labdák "Run Play"-nek minősülnek. 

 

11) A "támadó yardokra" utaló ajánlatok elszámolása a yardok nettó száma alapján történik, beleértve az 

elvesztett zsákolási yardokat is. Az ilyen számítás úgy történik, hogy a vonatkozó passzoló és elkapó 

yardokat összeadják, és az összegből levonják a zsákolások miatt elveszített yardok számát. 

 

12) Az olyan ajánlatok, amelyek arra utalnak, hogy bármelyik csapat meghatározott számú egymást 

követő alkalommal szerzett pontot, figyelembe veszik a hosszabbítás során elért pontokat, de kizárják 

a PAT-okat (a touchdown vagy a 2 pontos fordítás utáni pontokat). 

 

13) Az "első/következő időkérést kérő csapat" ajánlatok nem veszik figyelembe az elszámolás során az 

egyéb módon, például sikertelen kihívások, edzői kihívások és/vagy sérülések miatt elvesztett 

időkéréseket. 

 

14) Az összes büntetési ajánlat elszámolása a büntetés elfogadásán alapul. Az elutasított büntetések nem 

számítanak. 

 

15) Egy adott hajtás kimenetelére vonatkozó fogadások érvénytelennek minősülnek, ha a hajtás nem 

teljes. Abban az esetben, ha az A csapat birtokolja a labdát, majd elvesztette azt, és a labdát a B 
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csapat szerezte vissza, amely aztán visszaadta azt az A csapatnak, az eredmény "Turnover"-ként kerül 

kiegyenlítésre. Turnover on Downs (sikertelen 4. down kísérlet) szintén "Turnover"-nek minősül. Ha 

előfordul, hogy a puntot a fogadó csapat elrontja, és a rúgó csapat visszaszerzi, a fogadásokat "Punt"-

ként kell kezelni. 

 

16) Az arra vonatkozó ajánlatok, hogy lesz-e 1st Down, csak arra vonatkoznak, hogy a jelenleg birtokló 

csapat elérje az említett teljesítményt. A piac "IGEN"-ként kerül rendezésre, ha egy új "Down"-

sorozatot érnek el akár futással, akár passzal (beleértve azokat az eseteket is, amikor ennek 

eredményeként Touchdownt érnek el), vagy automatikus 1. Down büntetéssel. "Safety", "Field Goal" 

(függetlenül attól, hogy a Field Goal betalált-e vagy sem), fumble vagy bármilyen birtoklásbeli változás 

"NEM"-ként rendezi az ajánlatot. A nem automatikus büntetések miatt újrajátszott Downok nem 

számítanak bele a kiegyenlítésbe, kivéve, ha 5 yard vagy annál rövidebb idővel a vége előtt követik el 

őket. 

 

17) A legtöbb passzoló/rohanó yardot elérő csapat eldöntése a dobott/futott yardok bruttó száma 

alapján történik, beleértve a futásért járó negatív yardokat is. 

 

18) A kiegyenlítéshez a Touchdown-gólszerzőkre tett fogadásokhoz az szükséges, hogy a felsorolt játékos 

az adott mérkőzésen az aktív játékoskeretben szerepeljen. Azokra a játékosokra tett tétek, akik nem 

szerepelnek az aktív játékoskeretben, visszatérítésre kerülnek. A "passzolt Touchdownok" esetében 

csak az a játékos számít Touchdown-szerzőnek, aki elkapja a passzt. 

 

19) A játékos-támogatások és egyéb statisztikákon alapuló ajánlatok a hivatalos meccsjelentések alapján 

kerülnek elszámolásra, ahogyan azokat az irányító testület a mérkőzés után közzéteszi.  

 

20) Hacsak a fogadási ajánlathoz kapcsolódóan másként nem határozzák meg, a 2nd félidőre vonatkozó 

fogadások csak a megadott időkeretben szerzett/megszerezett pontokat és eseményeket veszik 

figyelembe, és nem veszik figyelembe az esetleges hosszabbítás során szerzett/megszerezett 

pontokat és eseményeket. 

 

21) Az elvégzett szerelésekre vonatkozó ajánlatokat csak a szabályos védekezés során elvégzett 

szerelések alapján kell elszámolni. Ezt a hivatalos játékfüzetben szereplő végleges védekezési 

statisztikák alapján határozzák meg. 

 

3. Atlétika 
 

1) Eltérő rendelkezés hiányában az atlétikára vonatkozó fogadások az adott verseny utolsó szakasza 

utáni eredmény alapján kerülnek meghatározásra. Ha a felsorolt résztvevők egyike sem vesz részt a 

végső szakaszban, minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az irányító testület speciális döntetlen 

döntési eljárást követ, amely esetben ezek érvényesnek tekintendők. 

 

2) Minden fogadási ajánlat az első hivatalos eredmény bemutatása alapján kerül kiegyenlítésre. Az 

Unibet azonban figyelembe veszi és ennek megfelelően számolja el/visszaszámolja a fogadásokat az 

eseményt követő 24 órán belül kiadott hivatalos eredményt követő bármilyen változást követően. 

Ahhoz, hogy az ilyen esetet figyelembe lehessen venni, az óvásnak kizárólag az esemény során történt 

eseményekre kell visszavezethetőnek lennie, mint például a vonal megsértése, lökések vagy a 

váltófutamban történő téves átadás stb. Doppingügyek nem vehetők figyelembe. A fent említett 24 
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óra leteltével rendelkezésre álló eredmény tekintendő kötelező érvényűnek, függetlenül a további 

óvásoktól, a hivatalos eredmény módosításától stb. 

 

3) Ha két vagy több résztvevő különböző előfutamokban vesz részt a verseny során, akkor a köztük lévő 

összes Head-To-Head-verseny érvénytelennek minősül, kivéve, ha a verseny egy későbbi szakaszában 

legalább egyikük kvalifikálja magát. 

 

4) Az a résztvevő, akit a rajteljárás megsértése miatt kizárnak (hibás rajt), úgy tekintendő, mint aki részt 

vett a versenyen. 

 

5) Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Tattersalls 4. szabályát alkalmazza, amennyiben az 

atlétikai versenyszámokban nem indul.   

 

4. Ausztrál szabályfoci 
 

1) Hacsak nincs kifejezetten kijelentve, ha egy mérkőzés vagy egy meghatározott időszak (pl. 1. félidő, 3. 

negyed stb.) döntetlennel végződik, minden fogadás az úgynevezett "holtverseny" szabály szerint 

kerül kiegyenlítésre (<B szakasz, 5.14. bekezdés>). Ilyen esetben a kifizetés az esélyek elosztása után 

kerül kiszámításra, majd megszorozva a téttel, függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés alacsonyabb-e, 

mint a Számlatulajdonos tétje. 

 

2) Eltérő rendelkezés hiányában minden mérkőzésre vonatkozó fogadás a 4. negyed végén (rendes 

játékidőben) elért eredménnyel kerül kiegyenlítésre. 

 

3) Minden olyan Ajánlat esetében, amely az egyes játékosok teljesítményére vonatkozik egy mérkőzésen 

(például: X játékos által elért összes pont), a téteket visszatérítjük, ha a játékos nem szerepel a 22-es 

kezdőcsapatban. Bármely két játékos közötti ajánlat esetén (fej-fej melletti mérkőzés) a téteket 

visszatérítjük, ha valamelyik játékos nincs a kezdő 22-esben.   

 

4) Első gólszerző a mérkőzésen/1. negyed - A fogadások érvénytelenek azon játékosok esetében, akik 

nem szerepelnek a kezdő 22-ben. A mérkőzés első gólszerzőjére tett fogadásoknál nem szükséges, 

hogy a gólt az 1. negyedben szerezzék. Amennyiben a felsorolt időszakban nem születik gól, minden 

fogadás érvénytelennek minősül, kivéve, ha a "gól nélküli" opciót felajánlották.  

 

5) Első gólszerző a 2., 3. vagy 4. negyedben - Minden fogadás érvényes, függetlenül attól, hogy a játékos 

részt vett-e (vagy sem) a felsorolt negyedben és a mérkőzésen. Amennyiben a felsorolt negyedben 

nem születik gól, minden fogadás érvénytelennek minősül. 

 

6) A "Wire-to-Wire" fogadások arra vonatkoznak, hogy melyik csapat (ha van ilyen) vezet a mérkőzésen 

az egyes negyedek végén. 

 

7) Amennyiben az osztályozásban elfoglalt helyezések, a bajnokság győztesei stb. meghatározásához 

újrajátszásra/többletmérkőzésekre van szükség, az ilyen újrajátszások/többletmérkőzések 

eredményeit kell felhasználni a vonatkozó fogadási ajánlat elszámolásához. 

 

8) A nagydöntőre történő fogadások esetében a fogadások a közelgő mérkőzésre, illetve élő fogadások 

esetén az aktuális mérkőzésre vonatkoznak. A fogadásokat nem lehet átvinni az ismétlésekre, és 

minden további mérkőzésre új piacot kell nyitni.  
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9) Két vagy több egyén/csapat meghatározott időn/versenyen nyújtott teljesítményére vonatkozó 

ajánlatok elszámolásakor a "döntőn" belüli kiesési szakaszok számítanak az elszámolásba. Ha két 

csapat ugyanabban a szakaszban esik ki, akkor az a csapat, amelyik az alapszakasz végén a 

legmagasabb helyen végzett az AFL ranglistáján, úgy tekintendő, mint amelyik jobb helyezést ért el. 

 

10) Minden fogadás áll, függetlenül a helyszínváltoztatástól. 

 

11) Egyéni játékosok teljesítményére vonatkozó ajánlatok (például: X játékos által a rájátszás során elért 

összes pont) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/versenyen/szezonban (például: A fogadás elfogadásához a fogadás elfogadásának 

feltétele, hogy a felsorolt személyek mindegyike aktív résztvevője legyen még legalább egy, az 

ajánlatra vonatkozó mérkőzésnek, hogy a fogadás érvényes legyen.  

 

12) A "gólszerzési idő" ajánlatoknál (például: az első gólszerzés ideje) a megszakítások nem számítanak 

bele. Minden fogadás az AFL hivatalos weboldalán található mérkőzés idővonala szerint kerül 

kiegyenlítésre (nincs megszakítás, a játékidő szerepel, az óra felfelé számol). 

 
13) Az összes legmagasabb pontszámú negyedéves ajánlat esetében az "Ugyanaz az összeg" kimenetele 

úgy alakul, hogy bármely 2 (vagy több) negyedéves ajánlat egyenlő a legmagasabb pontszámmal. 

 

14) Minden olyan szezonajánlat esetében, amelyet az alapszakasz végén rendeznek, a hivatalos 

ranglistapozíciót használják meghatározó tényezőként (azaz a százalékos arány határozza meg a 

holtversenyes helyezéseket). Hasonlóképpen, a "legtöbb vereséget szenvedett csapat(ok)" ajánlat 

esetében, amennyiben két vagy több csapat ugyanannyi vereséget szenvedett, a győztes az 

alacsonyabb ranglistapozícióval rendelkező csapat lesz (azaz a százalékos arány meghatározza a 

holtversenyes helyezéseket). 

5. Tollaslabda helyett drón versenyzés 
 

1) A fogadások a TV-ben/közvetítésben a dobogós helyezések bemutatásakor vagy a 

futam/elődöntő/döntő/szint (adott esetben) végén közzétett élő időmérés és osztályozás 

alapján kerülnek elszámolásra. Amennyiben az ajánlat elszámolásához szükséges 

információk hiányoznak/nem jelennek meg és/vagy hiányosak, a hivatalos honlapon 

megjelenő első hivatalos információ tekintendő kötelező érvényűnek, függetlenül a későbbi 

előléptetések, lefokozások, fellebbezések és/vagy a fogadás tárgyát képező szakasz/szint 

befejezése után kiszabott büntetések következményeitől. Megszakított/nem befejezett 

események esetén minden olyan ajánlat, amelynek kimenetele már a játék megszakítása 

előtt meg volt határozva, és a játék további folytatása nem eredményezhetett volna más 

eredményt, érvényesnek minősül, és ennek megfelelően kerül elszámolásra. 

 

2) Az időjárási körülmények vagy más helyzetek miatt lerövidített, de az irányító szövetség által 

hivatalosnak ítélt versenyek ennek megfelelően kerülnek elszámolásra, függetlenül attól, 

hogy az említett szövetségek a szint be nem fejezése miatt esetleg módosítanak-e. 

 

3) Amennyiben egy előfutamot/féldöntőt/döntőt/szintet az elejétől újra kell kezdeni, a 

fogadások érvényben maradnak, és az újraindítás után kiadott eredmény szerint kerülnek 
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kifizetésre, kivéve azokat a fogadásokat, amelyek kimenetele már korábban megállapításra 

került. 

 

4) Az elszámolás szempontjából az a pilóta, aki részt vett egy előfutamban, úgy tekintendő, 

mint aki részt vett az elődöntőben/döntőben/szintben.  

 

5) A "Head to Head" fogadásoknál a felsorolt pilótáknak legalább egy futamon részt kell 

venniük ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, függetlenül attól, hogy egy pilótának 

sikerül-e hivatalos időt elérnie. 

 

6) Az "Outright" vagy "Place" fogadások esetében nem jár visszatérítés azon pilóták esetében, 

akik bármilyen okból nem vesznek részt a futamban/elődöntőben/döntőben/szintben, 

amelyre az ajánlat vonatkozik. 

6. Baseball 
 

1) Eltérő rendelkezés hiányában a baseballra vonatkozó fogadások az esetleges hosszabbítások utáni 

eredmény alapján kerülnek meghatározásra, függetlenül a lejátszott hosszabbítások számától, 

ahogyan azt az adott szervező testület kihirdette. Az esetleges extra inningek után elért döntetlen 

esetén a mérkőzésre kötött fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

2) A fogadás érvénytelennek minősül egy törölt vagy elhalasztott mérkőzésre, amely nem kezdődött el, 

vagy abban az esetben, ha az eredményt nem adták ki a tervezett kezdési időpontot követő tizenkét 

órán belül. 

 

3) Lerövidített mérkőzés esetén a "mérkőzés" fogadások (más néven Moneyline) az adott irányító 

testület szabályai szerint kerülnek kiegyenlítésre.  

 

4) A "Handicap", "Over/Under", "Odd/Even" és minden más piac, beleértve a játékosok teljesítményét 

is, de a Moneyline kivételével, megköveteli, hogy az összes tervezett inning befejeződjön, vagy 

legalább 8,5 inning befejeződjön, ha a hazai csapat előnyben van, hogy a fogadások érvényesek 

legyenek. Ez minden ajánlatra vonatkozik, kivéve azokat, amelyek kimenetele már a feladást 

megelőzően eldőlt, és amelyeken a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet változtatni. Ezek a 

fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre.  

 

5) Az olyan ajánlatok kivételével, ahol a felsorolt dobó(k) indulása/részvétele kifejezetten szükséges 

ahhoz, hogy a piac érvényesnek minősüljön (példa: Listed Pitcher Moneyline), az ajánlatok 

elszámolásának módját nem befolyásolja, hogy kit választanak valamelyik csapat kezdő dobójának. 

 

6) Az elszámolás szempontjából az "első félidő" fogadások az első 5 inningből származó eredményekre 

vonatkoznak. Mind az 5 inningnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, 

kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a feladást megelőzően eldőlt, és amelyeken a 

későbbi eseményektől függetlenül nem lehet változtatni, és amelyek a már eldöntött eredménynek 

megfelelően kerülnek elszámolásra. A tervezett, rövidített formátumban lejátszott mérkőzések 

esetében az első fél inningeket ennek megfelelően rövidítik, például egy 7 inninges mérkőzésen az 

"első fél" fogadások az első 4 inningből származó eredményekre vonatkoznak. 
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7) Az olyan élő fogadási ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy 

mérkőzésen (például: X játékos összes találata), vagy 2 játékos teljesítményét állítják szembe 

egymással egy mérkőzés során (például: X vagy Y játékos közül melyik játékosnak lesz a legtöbb 

találata), megkövetelik, hogy a fogadás elfogadása után a felsorolt személyek legalább még egy 

mérkőzésen részt vegyenek, hogy a fogadások érvényesek legyenek.                                                                                                                    

Minden mérkőzés előtti, ütőjátékosokat érintő piacon a játékosnak a kezdőcsapatban kell 

szerepelnie, és legalább egy ütőjátékos megjelenést kell teljesítenie. A dobójátékosokat érintő 

piacokon a fogadás érvényességéhez a játékosnak legalább egy dobást kell végrehajtania. Az egy vagy 

több játékos adott mérkőzésen nyújtott teljesítményére vonatkozó ajánlatok megkövetelik, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek, ha a felsorolt játékosok mindegyike szerepel a kezdőcsapatban.                   

 

8) Hacsak az ajánlati jellemzők kifejezetten nem jelzik vagy nem utalnak rá, a szezonfogadások és a 

bajnokságok vagy a rájátszás végeredménye az MLB.com vagy a verseny hivatalos honlapja (adott 

esetben) szerinti osztályozások, meghatározások és döntetlenre vonatkozó szabályok alapján kerül 

elszámolásra. Eltérő rendelkezés hiányában az ilyen fogadások összesített összegei tartalmazzák az 

esetleges hosszabbításokat (pl. extra inningek).                A "Head to Head" és az "Over/Under" 

fogadások, amelyek egy vagy több játékos versenyen nyújtott teljesítményére vonatkoznak, 

érvényesnek tekintendők, feltéve, hogy a felsorolt játékosok mindegyike részt vesz a versenyen egy 

bizonyos szakaszban, hogy a fogadások érvényesek legyenek.   

 

9) Egyéni játékosok teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos által a rájátszás során elért összes 

futás) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/versenyen/szezonban (például: A fogadás elfogadásához a fogadás elfogadásának 

feltétele, hogy a felsorolt személyek mindegyike aktív résztvevője legyen még legalább egy, az 

ajánlatra vonatkozó mérkőzésnek, hogy a fogadás érvényes legyen.  

 

10) A szezonfogadások, függetlenül attól, hogy ezek tartalmazzák-e a rájátszás során elért eredményeket 

vagy más módon elért eredményeket, valamint az egyes csapatokra vagy játékosok teljesítményére 

vonatkozó ajánlatok érvényesek maradnak, függetlenül a játékosok esetleges cseréitől, a csapatok 

mozgásától, a névváltozásoktól, a szezon hosszától vagy a rájátszás formátumának változásától a 

szezon bármely pontján. 

 

11) Egy adott időszak (például az X. inning) kimenetelére vagy egy meghatározott időszak alatt elért 

eseményekre tett fogadásokhoz a meghatározott időszakot be kell fejezni, kivéve azokat az 

ajánlatokat, amelyek kimenetele már a megszakítás előtt meg van határozva, és/vagy a játék további 

folytatása nem eredményezhet az említett ajánlatoktól eltérő kimenetelű eredményt, amelyek ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. Kiegyenlítés céljából minden olyan inning (beleértve az 

esetleges extra inningeket is), amelynél a hazai csapatnak nem kell tovább ütnie, vagy egyáltalán nem 

kell tovább ütnie, természetes módon befejezettnek tekintendő, és minden, az inningre vonatkozó 

fogadás (példa: Az X: A hazai csapat által X Inning-ben szerzett (összes)futás Fölött/Alatt), amelyek 

érvénytelennek minősülnek, ha a hazai csapat egyáltalán nem ütött a megadott inningben. 

 

12) Bizonyos események során Unibet dönthet úgy, hogy a felsorolt csapatok között a megadott 

időkeretekben lejátszott, egymást követő alapszakasz-mérkőzések sorozatának kimeneteléhez 

kapcsolódó piacokat kínál. Az elszámolás magában foglalja az esetleges kettős mérkőzésekből 

származó eredményeket, amennyiben ezeket a meghatározott időkeretben játsszák. Azokban az 

esetekben, amikor nem áll rendelkezésre döntetlen (döntetlen) eredmény, a fogadások 

érvénytelennek minősülnek, amennyiben mindkét felsorolt csapat ugyanannyi mérkőzést nyer. 

Minden tervezett mérkőzésnek az irányító testület szabályai szerint kell befejeződnie ahhoz, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat, amelyek kimenetele már a lefújás előtt eldőlt, és 
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amelyeken a jövőbeli eseményektől függetlenül már nem lehet változtatni, és amelyek a már 

eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

13) Az olyan ajánlatok, amelyek különböző, nem egymással szemben álló mérkőzéseken részt vevő 

csapatok vagy játékosok által elért eredményeket és eseményeket állítanak szembe vagy számolnak 

össze (például: A legtöbb futást elérő csapat a saját mérkőzésén), megkövetelik, hogy minden 

vonatkozó mérkőzés az irányító testület szabályai szerint befejeződjön, hogy a fogadások érvényesek 

legyenek, kivéve azokat, amelyek kimenetele már a félbeszakítás előtt eldőlt, és amelyeken a jövőbeli 

eseményektől függetlenül nem lehet változtatni, és amelyek a már eldöntött eredmény szerint 

kerülnek elszámolásra. Azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre döntetlen (döntetlen) 

eredmény, a fogadások érvénytelennek minősülnek, amennyiben mindkét felsorolt csapat/résztvevő 

azonos összeget ér el/ér el. 

 
14) A sorozatgyőztes eredményeit aszerint állapítják meg, hogy melyik csapat nyeri a legtöbb 

mérkőzést a felsorolt időtartamon belül lejátszott mérkőzéssorozatban (beleértve az esetleges 

kettős mérkőzéseket is). A fogadások érvénytelenek, ha a csapatok ugyanannyi mérkőzést 

nyernek. A fogadások érvényességéhez minden tervezett mérkőzést az irányító testület szabályai 

szerint be kell fejezni, kivéve azokat, amelyek kimenetele már a lefújás előtt eldőlt, és amelyeken 

a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet változtatni, és amelyek a már eldöntött 

eredmény szerint kerülnek elszámolásra. 

 

7. Kosárlabda 
 

1) Minden kosárlabda "mérkőzés" fogadás a végeredmény alapján kerül meghatározásra, beleértve az 

esetleges hosszabbítást is, hacsak másképp nem szerepel.   

 

2) A két vagy több mérkőzésen eldöntött döntetlenekből származó, a mérkőzés kimenetelére (más 

néven "Moneyline") vonatkozó fogadások esetében a "Hosszabbítással együtt" ajánlat 

érvénytelenítésre kerül, amennyiben a mérkőzés döntetlennel végződik, és az adott mérkőzésen nem 

kerül sor további játékra. A többi piac (totálok, hendikepek stb.) rendezése a játék végén elért 

eredmény alapján fog történni. 

 

3) Többszettes döntetlen esetén a hosszabbítás során gyűjtött összes pont beleszámít az adott mérkőzés 

végelszámolásába. 

 

4) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy mérkőzésen 

(például: X játékos által elért összes pont), vagy egy mérkőzés során 2 játékos teljesítményét állítják 

szembe egymással (például: X vagy Y játékos közül melyik kapja a legtöbb lepattanót), megkövetelik, 

hogy a fogadás elfogadása után a felsorolt személyek legalább még egy mérkőzésen részt vegyenek, hogy 

a fogadás érvényes legyen. 

 

5) Minden olyan fogadást, amely a torna összesített végeredményére vonatkozik (például pontok, 

lepattanók, asszisztok stb.), a hivatalos statisztikák alapján a vezető testület fogadja el. Eltérő 

rendelkezés hiányában az ilyen fogadások összesített összegei tartalmazzák az esetleges 

hosszabbításokat (pl. hosszabbítás). 
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6) Minden NBA és NCAA "mérkőzés" ajánlat csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a 4. negyedből/2. 

félidőből kevesebb mint 5 perc van hátra a tervezett játékidőből. Kivételt képeznek azok a 

mérkőzések, amelyek kimenetele már a lefújás előtt eldőlt, és amelyeken a későbbi eseményektől 

függetlenül már nem lehet változtatni, és amelyek a már eldöntött eredménynek megfelelően 

kerülnek rendezésre. 

 

7) A szezonfogadások, függetlenül attól, hogy ezek tartalmazzák-e a rájátszás során elért eredményeket 

vagy más módon, valamint az egyes csapatokra vagy játékosok teljesítményére vonatkozó ajánlatok 

érvényesek maradnak, függetlenül a játékosok esetleges cseréitől, a csapatok mozgásától, a 

névváltozásoktól, a szezon hosszától vagy a rájátszás formátumának változásától a szezon bármely 

pontján. 

 

8) Egyéni játékosok teljesítményére vonatkozó ajánlatok (például: X játékos által a rájátszás során elért 

összes pont) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/versenyen/szezonban (például: A fogadások elfogadásához a felsorolt személyek 

mindegyikének aktív résztvevőnek kell lennie legalább egy további, az ajánlatra vonatkozó 

mérkőzésen a fogadás elfogadását követően, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  

 

9) A dupla eredményre (azaz a félidő és a 4th negyedóra végén elért eredmény előrejelzésére) tett 

fogadások nem veszik figyelembe a hosszabbításból származó eredményeket. 

 

10) Hacsak a fogadási ajánlathoz kapcsolódóan másként nem határozzák meg, a 2nd félidőre vonatkozó 

fogadások csak a megadott időkeretben szerzett/megszerezett pontokat és eseményeket veszik 

figyelembe, és nem veszik figyelembe az esetleges hosszabbítás során szerzett/megszerezett 

pontokat és eseményeket. 

 

11) Az elszámolás szempontjából "dupla-duplának" minősül, ha a játékos egy mérkőzésen (beleértve az 

esetleges hosszabbítást is) legalább 2 kategóriában 10 vagy annál több pontot ér el: Pontok, szerzett 

lepattanók, asszisztok, lopások és/vagy blokkolt dobások. Tripla-duplának minősül, ha a játékos a fent 

említett kategóriák közül legalább háromban 10 vagy annál több pontot ér el egy mérkőzésen 

(beleértve az esetleges hosszabbítást is).  

 
12) 3 x 3 kosárlabda: 

 

Az "Over/Under" és "Handicap" ajánlatok olyan befejezetlen mérkőzésekre, amelyek kimenetele már 

a játék megszakítása előtt eldöntött, és/vagy ahol a játék további folytatása nem eredményezhet az 

említett ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakításig elért eredmény alapján kerülnek 

elszámolásra. Ezen elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett szettek számától függően 

szükség szerint hozzáadják azt a minimálisan szükséges számú eseményt, amely az ajánlat 

természetes befejezéséhez szükséges lett volna. Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet 

eredményez, amelyben semmilyen lehetséges változtatás nem befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, 

akkor ezt a helyzetet is így kell rendezni. Lásd a tenisz szakaszban található példákat. 

 

8. Strandröplabda 
 

1) Minden fogadás addig marad érvényes, amíg a mérkőzést/ajánlatot a verseny keretein belül játsszák, 

függetlenül a menetrend, a feltételek stb. bármilyen változásától.  
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2) A "mérkőzés" fogadási ajánlatok a verseny továbbjutásának vagy megnyerésének általános elvén 

alapulnak, attól függően, hogy a mérkőzés a verseny melyik szakaszára vonatkozik. A következő 

fordulóba továbbjutó vagy a tornát megnyerő csapat tekintendő a fogadás nyertesének, függetlenül a 

mérkőzés időtartamától, a visszalépéstől, a kizárástól stb. függetlenül. Ezeknél a fogadásoknál 

legalább egy szett befejezése szükséges ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 

 

3) Az olyan befejezetlen mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Over/Under" ajánlatok, amelyek 

kimenetele már a megszakítás előtt eldöntött, és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhet 

az említett ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakításig elért eredmény alapján kerülnek 

elszámolásra. Ezen elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett szettek számától függően 

szükség szerint hozzáadódik az a minimálisan szükséges számú esemény, amely az ajánlat 

természetes befejezéséhez szükséges lett volna. Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet 

eredményez, amelyben semmilyen lehetséges változtatás nem befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, 

akkor ezt a helyzetet is így kell rendezni. Lásd a Tenisz szekció példáit. 

 

4) A "hendikep" ajánlatok megkövetelik, hogy minden tervezett szettet befejezzenek ahhoz, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az eseményeket, amelyek kimenetele már a 

megszakítás előtt eldöntött és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhetne más eredményt 

az említett ajánlatokhoz képest, amelyek ennek megfelelően kerülnek elszámolásra. Lásd a Tenisz 

szekció példáit. 

 

5) Minden "Helyes eredmény", "Páratlan/páros" és olyan ajánlat, amely a mérkőzés egy adott 

szakaszának győztesére vonatkozik (pl. "Pl. A csapat megnyeri az első szettet"), a mérkőzés vonatkozó 

részét kell befejezni. 

 

9. Boksz 
 

1) Minden ajánlatot az illetékes irányító testület hivatalos eredménye alapján rendeznek, amelyet a 

ringbemondó a küzdelem végén azonnal kihirdet. A hivatalos eredmény első kihirdetése után a 

hivatalos eredményen végrehajtott módosítások nem kerülnek figyelembe vételre, kivéve azokat, 

amelyeket a hivatalos szervezet a ringbemondó egyértelmű emberi hibáinak kijavítása érdekében hajt 

végre. 

 

2) Az elszámolás érdekében, amennyiben a mérkőzés a menetek között bármilyen okból félbeszakad (pl. 

a menet kezdete előtti kiállás, kizárás, a gongszó elmaradása), a mérkőzést az előző menet végén 

befejezettnek kell tekinteni. Ahhoz, hogy a "To go the Distance" ajánlatokat igennek lehessen 

tekinteni, a hivatalos menetszámot teljes egészében be kell tartani. Technikai döntés esetén, a 

tervezett menetszám vége előtt, minden fogadás döntéssel történő győzelemként kerül elszámolásra.  

 

3) A "No Contest"-nek vagy "technikai döntetlennek" nyilvánított (4 teljes menet befejezése előtt) 

küzdelmekre tett ajánlatok érvénytelenek, kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a 

döntés előtt eldőlt, és amelyeken a jövőbeni eseményektől függetlenül nem lehet változtatni, a már 

eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek elszámolásra. 

 

4) Ha a fogadás elfogadása és a tényleges küzdelem között bármilyen okból megváltozik a menetszám, 

akkor az olyan ajánlatok, amelyek konkrétan utalnak a menetekre, mint például a "Körfogadás", 

"Körök csoportja", "Over/Under", "Győztes módszer" és "A távra", érvénytelennek minősülnek. 
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5) Az elszámolás szempontjából a körökre vagy körcsoportokra történő fogadás arra vonatkozik, hogy 

egy bunyós KO (Knockout), TKO (Technical Knockout) vagy diszkvalifikációval nyer az adott körben 

vagy körcsoportban. Ha bármilyen okból pontdöntés születik, mielőtt a tervezett teljes számú menet 

befejeződne (Technikai döntés), az olyan ajánlatok, mint a "Váltott menet fogadása", "Váltott 

menetcsoport", "Over/under" és "A távolság végéig" érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha a 

végeredmény már eldőlt.   

 
6) A forduló/küzdelem időtartamára vonatkozó fogadások a forduló/küzdelem során eltelt tényleges 

időt jelentik, a tervezett forduló/küzdelem időtartamától függően. Például egy bokszmérkőzésen a 

4,5 körön felüli össztávra tett fogadás akkor kerül kiegyenlítésre Overként, amikor az 5. menetben 

eltelt másfél perc. 

 

7) Minden megerősített mérkőzésnek a következő nap helyi idő szerint 23:59-ig be kell fejeződnie 

ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. A helyszín, a helyszín bármilyen változása nem 

tekinthető az ajánlatok érvénytelenítésének alapjául. 

 

8) Azokban az ajánlatokban, ahol a döntetlen/egyenlőség lehetséges, és az ilyen eredményre nem 

kínáltak esélyt, a fogadások érvénytelennek minősülnek, amennyiben a hivatalos eredményt ilyennek 

nyilvánítják. Az olyan küzdelmek, amelyek eredményét "többségi döntetlen"-nek vagy "megosztott 

döntetlen"-nek nyilvánítják, döntetlen/egyenlőségi eredménynek tekintendők, és az ajánlatok ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

9) A statisztikán alapuló ajánlatok, mint például "X bokszolót kiütik" vagy hasonló, a bíró által bejelentett 

eredmények alapján kerülnek elszámolásra. 

 

10. Krikett 
 

a. Általános krikett szabályok 

 

1) Azokban az esetekben, amikor a döntetlenre nem kínáltak esélyt, és a mérkőzés/ajánlat döntetlennel 

végződik, a fogadások az úgynevezett "holtverseny" szabály szerint kerülnek elszámolásra, ahol a 

kifizetést az esélyek elosztása és a tét szorzata után számítják ki, függetlenül attól, hogy a nettó 

kifizetés alacsonyabb-e, mint a Számlatulajdonos tétje. Azokban a versenyekben, ahol más 

eszközökkel határozzák meg a győztest a döntetlen után (például: "Bowl out" vagy "Super over"), 

akkor az ajánlatok elszámolása az ilyen hosszabbítások befejezése utáni eredmény alapján történik. 

Ez alól az egyetlen kivétel a "Match Esély" fogadások a Test/First Class/3, 4 vagy 5 napos 

mérkőzéseken, ahol döntetlen esetén, ha mindkét csapat befejezett két inninget és pontosan 

ugyanannyi futást ért el, a "Match Esély"-ra tett fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

2) A "Total Runs Over X" (Over/Under & Odd/Even) fogadásoknál az "extras" és a "penalty runs" (a 

meccs eredménykártyája szerint) is beleszámítanak a kiegyenlítéshez. A fogadások érvénytelenek, ha 

az over nem fejeződik be, kivéve, ha az eredményt már megállapították, vagy az over elérte 

"természetes befejezését" (pl. az inningek vége/bejelentése). A piac csak a felsorolt overre vonatkozik 

(pl. "5th over" az 5. számú overre vonatkozik, azaz a 4. számú overt közvetlenül követő overre). 
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3) A "Total Runs Delivery X" (Over/Under & Odd/Even) fogadásoknál a mérkőzés eredménykártyája 

szerinti "extrák" (de nem a "büntető futások") is beleszámítanak az elszámoláshoz. Az átadásokat az 

over kezdetétől számolják, és a további (extraként kapott) átadásokat egymás után és külön-külön 

számolják (pl. ha az 1. átadás széles, a következő labda a 2. átadásnak számít).  

 

4) A "Boundary Over X" (Igen/Nem) fogadásoknál minden olyan eset, amikor a labda a határvonalat 

érinti vagy elhagyja, függetlenül attól, hogy a labda az ütőről leér-e, határnak minősül. Ez magában 

foglalja a wides, byes, leg byes és overthrow-kat (pl. minden olyan labda, amely a játékban van, és 

eltalálja vagy átlépi a határt, az adott overre vonatkozóan igennek minősül). 4 olyan futás, amely a 

kapu között "mind futott", nem számít határnak. A fogadások érvénytelenek, ha az over nem 

fejeződik be, kivéve, ha az eredményt már megállapították, vagy az over elérte "természetes 

befejezését" (pl. az inning vége, nyilatkozat). A piac csak a felsorolt overre vonatkozik (pl. "5th Over" 

az 5. számú overre vonatkozik, azaz a 4. számú overt közvetlenül követő overre). 

 

5) A "Wicket Over X" (Igen/Nem) fogadások esetében az overnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha a wicket már leesett, vagy az inning természetes 

befejezéséhez érkezett (pl. innings end, deklaráció). 

 

6) Az "Összes szélső" (Over/Under) fogadások esetében a kiegyenlítés a "szélsőből" elért "Runs" alapján 

történik, nem pedig a dobott "szélső" szám alapján. Pl. ha egyetlen széles ütés eléri a határt, az 5 

teljes széles ütésnek számít. 

 

7) A "Kiesés módszere" fogadások esetében a fogadások érvénytelenek, ha bármelyik játékos sérülés 

vagy bármilyen más ok miatt vagy bármilyen más okból visszavonul, mielőtt a wicket leesik, vagy 

nincs több wicket. 

 

8) A "legtöbb kiszálló" fogadások esetében a kiegyenlítés az ütőcsapat, nem pedig a mezőnycsapat 

alapján történik. (Pl. a run outok annak a csapatnak számítanak, amelynek a játékosát kidobták). 

 

9) A "Páratlan/páros" fogadásoknál a fogadások érvényességéhez egy labdát kell megdobni. 

 

10) A "kacsákat" érintő fogadások esetében a "kacsa" akkor tekinthető "kacsának", ha egy játékos nulla 

futásért esik ki. Bármely játékos, aki nulla runnal nem esik ki, nem számít kacsának. 

 

11) A "Maiden in Match" fogadásoknál a maiden minden olyan overnek számít, amely során nem 

született futás. Csak a nulla futással befejezett overek számítanak. A fogadások érvényességéhez 

legalább 1 overt kell megdobni. Az elszámolás szempontjából a leg-byes és a byes nem számítanak 

bele ebbe a fogadási ajánlatba, a mérkőzés eredménykártyája szerint. 

 

12) Minden "4-es" fogadás esetén, beleértve, de nem kizárólagosan az összes 4-es, a legtöbb 4-es és a 

játékos összes 4-esét; az összes 4-es nem számít bele az összesítésbe. Azokat az overdobásokat, 

amelyek elérik a határt és az ütőjátékosnak ítélik oda, figyelembe kell venni. Az ütőjátékosnak megítélt, 

az ütőből a határt elérő no-ballok számítanak. A határra érkező leg-bye-ok és bye-ok nem számítanak 

bele. A határt elérő szélső ütések nem számítanak bele. 

 

13) A megítélt büntetőfutásokat az over, az intervallum és az innings elszámolásánál a meccs 

eredménykártyája szerint számolják be. Ha a büntetőfutamok nem egy adott overhez kerülnek 

megítélésre, akkor azok csak az innings futásaiba számítanak bele.  
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b. A játékosok krikett szabályai 

 

1) A "Top Run Scorer" és "Top Wicket Taker" fogadások (beleértve a "Home Team", "Away Team", "1st 

Innings" és "2nd Innings" változatait is), amelyek olyan játékosra kötöttek, aki nem szerepel a kezdő 

11-esben, érvénytelenek. A kiválasztott, de nem ütő vagy pályára lépő játékosokra tett fogadások 

vesztesként kerülnek elszámolásra.  

Döntetlen esetén a <C. szakasz 10(a).1. bekezdés> szerinti holtverseny szabályait kell alkalmazni. 

 

a) Továbbá, minden korlátozott overs mérkőzésre a következők vonatkoznak. 

 

A fogadások megkövetelik, hogy egy egynapos mérkőzésen egy inningben legalább 20 overt 

kell tekerni, kivéve, ha egy csapat all-out vagy a mérkőzés befejeződött, vagy egy húsz 20-as, 

T10-es vagy százas mérkőzésen egy inningben legalább 5 overt kell tekerni, kivéve, ha egy 

csapat all-out vagy a mérkőzés befejeződött. 

 

b) Továbbá, minden tesztmérkőzésre és 4/5 napos mérkőzésre a következők vonatkoznak. 

A fogadások érvényességéhez 50 over teljesítése szükséges, kivéve, ha az Innings természetes 

befejezéséhez (beleértve a "bejelentett Innings"-t is). 

 

c) Minden "Top Wicket Taker" fogadás kizárólag a megszerzett kapuk száma alapján kerül 

kifizetésre, függetlenül az eladott futások számától. 

 

d) Minden "Top Wicket Taker" fogadás érvénytelen, ha az adott inningben egyik bowler sem szerez 

wicketet. 

 

e) Ez a szabály kizárja a <C szakasz, 10€.5 bekezdés> szerinti versenyek vagy sorozatok piacát." 

 

2) A "mérkőzés embere/játékosa" fogadások, amelyek a kezdő 11-esben nem szereplő játékosokra 

vonatkoznak, érvénytelennek minősülnek. A kiválasztott, de nem ütő vagy dobó játékosokra tett 

fogadások vesztesként kerülnek elszámolásra. Döntetlen esetén a holtverseny szabályai a <C szakasz 

10(a).1> pontban leírtak szerint alkalmazandók. 

 

3) A "Next Man Out" és "First Batsman Dismissed" fogadások érvénytelennek minősülnek, ha bármelyik 

játékos sérülés vagy bármilyen más ok miatt visszavonul, mielőtt a wicket leesik, vagy ha nincs több 

wicket. A fogadás érvényességéhez mindkét megnevezett ütőjátékosnak kell lennie a megadott wicket 

leesésekor. 

 
4) A "legtöbb futás" (2 és 3 irányú) mérkőzésekhez az szükséges, hogy mindkét/minden játékos elérje az 

ütőállást, miközben a labdát dobják, bár nem szükséges, hogy szembenézzenek a labdával, és az idézett 

játékosoknak nem kell együtt ütniük, különben a fogadások érvénytelenek. Döntetlen esetén, ha nem 

ajánlottak döntetlen árat, a holtverseny szabályait kell alkalmazni a <C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint. 

 
5) A "legtöbb kaput" (2- és 3-utas) mérkőzéseknél mindkét játékosnak/mindegyik játékosnak legalább 1 

labdát kell dobnia ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Döntetlen esetén, ha nem ajánlottak 

döntetlen árat, a holtverseny szabályait kell alkalmazni a <C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint. 
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6) A nem a kezdő 11-esben szereplő játékosokra tett "játékos teljesítmény" fogadások érvénytelenek. Az 

elszámolás az alábbi pontozási rendszer alapján történik:  

 

 

• 1 pont elért futásonként (csak ütőjátékosok); 

• 10 pont elkapásonként (csak mezőnyjátékos vagy kapus); 

• 20 pont kapuként (csak a dobójátékos); 

• 25 pont ütésenként (csak a kapus). 

 

 

Továbbá, minden limitált overs mérkőzés esetében minden fogadás érvénytelennek minősül, ha az 

időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt a Twenty 20 mérkőzésen vagy bármely más limitált overs 

mérkőzésen az oversok száma csökken a normál tervezett oversok számához képest. Amennyiben az ilyen 

ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem változtatná meg az ilyen 

fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

7) A "Játékos 5 vagy több kaput szerez / Játékos összes kapuja / Játékos szerez egy kaput" típusú 

fogadások, amelyek a kezdő 11-esben nem szereplő játékosra vonatkoznak, érvénytelennek minősülnek. 

A fogadások akkor is érvénytelenek, ha a játékos nem dob labdát. 

 

8) "A játékosnak kacsát kell tennie" (Igen/Nem) A fogadások megkövetelik, hogy a játékos elérje az 

ütőpadot, miközben egy labdát dobnak, bár nem szükséges, hogy a labdával szembenézzen. 

 

9) A "Leggyorsabb 50 pontot/száz pontot elérő játékos" fogadás esetében a mérföldkő (50 futás vagy 100 

futás) eléréséhez szükséges legkevesebb labda alapján történik a kiegyenlítés. Döntetlen esetén a 

holtverseny szabályait kell alkalmazni a <C szakasz 10(a).1> pontban leírtak szerint. 

 

10) A "Race to X Runs" fogadások esetében mindkét játékosnak meg kell nyitnia az ütést ahhoz, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek. 

 

11) A "Player's Total Runs/Player's Total 4s/Player's Total 6s" (Over/Under) fogadások megkövetelik, hogy 

a játékos elérje az ütőpadot, miközben egy labdát dobnak, bár nem szükséges, hogy labdával álljon 

szemben. Abban az esetben, ha egy ütőjátékos inningje az időjárás vagy rossz fényviszonyok miatt véget 

ér, minden olyan fogadást, ahol nem született eredmény, érvénytelennek nyilvánítunk. Az eredmény 

akkor tekinthető meghatározottnak, ha az ütőjátékos túllépte azt a futási számot, amelyre a fogadást 

elfogadták, vagy ha az ütőjátékos kiesett, vagy ha az inning befejeződött/befejeződött. Például, ha egy 

ütőjátékos pontszáma 50 "Not-Out", amikor a játék vagy az inning a rossz fényviszonyok vagy az eső miatt 

befejeződik, akkor az 50,5 futásra tett fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a játék természetes befejezése 

megtörtént. Ugyanakkor a 49,5 futáson felülire tett fogadások nyertesnek, míg a 49,5 futás alattira tett 

fogadások vesztesnek minősülnek. Ha egy ütőjátékos sérülés vagy bármilyen más ok miatt visszavonul, a 

csapata inningjének végén elért eredményét tekintjük az adott fogadás eredményének. Továbbá, minden 

limitált overs mérkőzés esetében minden fogadás érvénytelennek minősül, ha az időjárás (vagy bármilyen 

más ok miatt) a Twenty 20 mérkőzésen vagy bármely más limitált overs mérkőzésen a szokásos 

tervezettnél kevesebb overs-ot játszanak. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás 

előtt eldőlt, és a további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a 

fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

12) "A játékosnak 50/félszáz pontot kell szereznie" (Igen/Nem) fogadáshoz az szükséges, hogy a játékos 

elérje az ütőpadot, miközben egy labdát dobnak, bár nem szükséges, hogy labdával álljon szemben. A 

játékos akkor tekinthető 50 vagy "fél évszázadot" elért játékosnak, ha az elért pontszáma 50 vagy több 

futás, függetlenül attól, hogy a játékos elérte-e a századik vagy annál több pontot. Abban az esetben, ha 

egy ütőjátékos inningje az időjárás vagy rossz fényviszonyok miatt véget ér, minden olyan fogadást, ahol 
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nem született eredmény, érvénytelennek kell nyilvánítani, kivéve, ha a játék természetes módon ért 

véget. Ha egy ütőjátékos sérülés vagy bármilyen más ok miatt visszavonul, akkor a csapata inningsének 

végén elért pontszámát tekintjük az adott fogadás eredményének. Továbbá, minden limitált overs 

mérkőzés esetében, ha az eső (vagy bármilyen más késedelem) miatt a fogadás elfogadásának 

időpontjában eredetileg tervezetthez képest csökken az oversok száma, akkor minden nyitott (50 pontot 

elérő játékos) fogadást érvénytelennek nyilvánítunk, feltéve, hogy a csökkentés a tervezetthez képest 

legalább 10%-os. Ha a csökkentés a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett túllépések 10%-ánál 

kevesebb, akkor a fogadások érvényben maradnak. Ha egy csapat inningje 10 overs vagy annál kevesebb, 

akkor az oversok bármilyen csökkentése érvényteleníti a fogadásokat. Ha az ilyen ajánlatok kimenetele 

már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem változtathatja meg a fogadások kimenetelét, akkor 

ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

13) "100/századik/200/kétszázadik/dupla századik pontot elérő játékos" (Igen/Nem) A fogadás 

megköveteli, hogy a játékos elérje az ütőpadot, miközben egy labdát dobnak, bár nem feltétlenül kell 

szembenéznie a labdával. Egy játékos akkor tekinthető 100 pontot vagy "Century"-t elért játékosnak, ha az 

elért pontszáma 100 vagy több futás, függetlenül attól, hogy a játékos dupla századot vagy annál többet ér 

el. Hasonlóképpen, egy játékos 200 vagy "Double Century" pontot ér el, ha a pontszáma 200 vagy több 

futás. Abban az esetben, ha egy ütőjátékos inningje az időjárás vagy rossz fényviszonyok miatt véget ér, 

minden olyan fogadást, ahol az eredményt nem állapították meg, érvénytelennek kell nyilvánítani. Ha egy 

ütőjátékos sérülés vagy bármilyen más ok miatt visszavonul, a csapata inningsének végén elért 

eredményét tekintjük az adott fogadás eredményének. Továbbá, minden limitált overs mérkőzés 

esetében, ha az eső (vagy bármilyen más késedelem) miatt a fogadás elfogadásának időpontjában 

eredetileg tervezetthez képest csökken az oversok száma, akkor minden nyitott (100/200 pontot elérő 

játékos) fogadást érvénytelennek nyilvánítunk, feltéve, hogy a csökkentés a tervezetthez képest legalább 

10%-os. Ha a csökkentés a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett oversok 10%-ánál kevesebb, 

akkor a fogadások érvényben maradnak. Ha egy csapat inningje 10 overs vagy annál kevesebb, akkor az 

oversok bármilyen csökkentése érvényteleníti a fogadásokat. Ha az ilyen ajánlatok kimenetele már a 

megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem változtatná meg a fogadások kimenetelét, akkor ezek a 

fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

c. Limited Overs krikett 

 

1) Amennyiben egy mérkőzést egy "tartalék" napra helyeznek át, minden fogadás érvényes marad, 

amennyiben a mérkőzés az eredeti, tervezett kezdési időpontot követő 48 órán belül kezdődik.  

 

2) A mérkőzés esélye (fej-fej mellett) fogadások a hivatalos eredményre fizetnek. Döntetlen esetén az 

Általános Krikett Szabályok 1. pontjában ismertetett holtverseny szabályai érvényesek, kivéve, ha a 

győztes meghatározására egy későbbi holtverseny-elődöntő módszert alkalmaznak (pl. super over, bow-

off), amely esetben a végeredményt e módszer eredménye alapján kell eldönteni. Amennyiben a 

mérkőzést eredménytelennek nyilvánítják, minden fogadás érvénytelen. 

 

3) Ha bármilyen "Super Over" vagy döntetlen döntőre van szükség; bármilyen futás, wicket vagy 

bármilyen más statisztika, amely a Super Overben vagy a döntetlen döntőben előfordulhat, nem számít 

bele semmilyen fogadási piacba (kivéve a mérkőzés eredményét), beleértve a játékos fogadási ajánlatokat 

és a csapat összesítéseket (pl. Legjobb ütőjátékos/ütőjátékos, játékos futásai, összesen 6-osok, legalább X 

wicket megszerzése). Ez a szabály nem vonatkozik a "Super Overs"-re vonatkozó speciális fogadási 

ajánlatokra (pl. Super Over Total Runs). 

 

4) A "Match Handicap / Winning Margin" fogadások esetében a kiegyenlítés attól függ, hogy a győztes 

csapat az 1. vagy a 2. helyen áll. Ha az 1. helyen ütő csapat nyer, akkor a hendikepet használják a 

kiegyenlítéshez. Ha a 2. helyen ütő csapat nyer, akkor a wickets handicapet kell használni a 

kiegyenlítéshez. Minden fogadás érvénytelennek minősül, ha az időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt 
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a Twenty 20 mérkőzésen vagy bármely más limitált overs mérkőzésen az oversok száma a szokásos 

tervezetthez képest csökken. 

 

5) A "Legmagasabb 1. 6/15 Overs" esetében minden fogadás érvénytelennek minősül, ha a mérkőzésen az 

időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, 

akár már csökkentett) overek száma csökken. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a 

megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor 

ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

Döntetlen esetén, ha nem ajánlottak fel sorsolást, az Általános Krikettszabályok 1. pontja szerinti 

holtverseny szabályait kell alkalmazni. 

 

6) A "Legmagasabb összteljesítmény 1. X Overs" fogadások érvénytelenek, ha az eső (vagy bármilyen más 

késedelem) miatt a mérkőzésen az overs száma a fogadás elfogadásának időpontjában eredetileg 

tervezetthez képest csökken. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és 

a további játék nem változtathatja meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

7) A "Legmagasabb nyitó partnerség" megköveteli, hogy mindkét fél befejezze nyitó partnerségét, kivéve 

azokat a helyzeteket, ahol a végeredmény már eldőlt. A nyitó partnerség akkor kezdődik, amikor az első 

labdát elhajítják egy csapat inningjében, és az 1. wicket eleséséig tart, vagy ha nem esik 1. wicket, akkor az 

inning természetes befejezéséig. Döntetlen esetén, ha nem ajánlottak sorsolást, az Általános Krikett 

Szabályok 1. pontjában ismertetett holtverseny szabályait kell alkalmazni. 

Továbbá, minden (legmagasabb nyitó partnerség) fogadás érvénytelennek minősül, ha a mérkőzésen az 

időjárás (vagy bármely más ok) miatt a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár 

már csökkentett) túlóraszámot csökkentik. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás 

előtt eldőlt, és a további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a 

fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

8) A "Fall of Next Wicket" és a "Opening Partnership" (Over/Under) fogadásokban, ha valamelyik 

ütőjátékos sérülés vagy bármilyen más ok miatt visszavonul, mielőtt az eredmény megállapításra kerülne, 

a visszavonulás előtt tett fogadások érvénytelennek minősülnek; az új partnerség első labdája után tett 

fogadások érvényesek. Az eredmény akkor tekintendő megállapítottnak, ha a partnerek száma 

meghaladta azt a futásszámot, amelyre a fogadást elfogadták. Ha egy csapat eléri a célját, akkor az ütő 

csapat által elért végeredmény lesz a piac eredménye. Ha egy partnerség az időjárás miatt megszakad, 

minden fogadás érvényes, kivéve, ha a mérkőzés nem folytatódik. Ebben az esetben minden olyan 

fogadás, amelynek eredménye nem került megállapításra, érvénytelennek minősül.  

A következő wicket elesésekor az over számával kapcsolatban bármelyik idézett fél az egész over számra 

vonatkozik, nem pedig az egyes overekben dobott labdákra (pl. az over/under 5.5 vagy "bármelyik átadás 

az 5. és korábbi overben" vagy "bármelyik átadás a 6. és későbbi overben"). 

Továbbá, minden (F.O.W) fogadás érvénytelennek minősül, ha a mérkőzésen az időjárás (vagy bármilyen 

más okból) miatt a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár már csökkentett) 

túlóraszámot csökkentik. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a 

további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

9) A "Total Runs - Innings X" (Over/Under) (pl. Total Team Runs) fogadások esetében minden fogadás 

érvénytelennek minősül, amennyiben a mérkőzésen az időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt a 

fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár már csökkentett) túlóraszámot 

csökkentik. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék 

nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek 

kiegyenlítésre. A kétségek elkerülése végett: Az overs számának csökkentése után megtett fogadások 

érvényesek, hacsak nem történik további csökkentés. 

 

10) Az "Összes futás - X inning, X-X overs X-X" (Over/Under) (pl. Összes futás - hazai csapat, 1-15 overs) 

fogadások esetében minden fogadás érvénytelennek minősül, ha az időjárás (vagy bármilyen más ok 
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miatt) a mérkőzésen a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár már 

csökkentett) túlóraszámot csökkentik. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt 

eldőlt, és a további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások 

ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. A kétségek elkerülése végett: Az overs számának csökkentése 

után megtett fogadások érvényesek, hacsak nem történik további csökkentés. 

 

11) A "Total 4s/6s/Boundaries/Wickets" (Over/Under) fogadások esetében minden fogadás 

érvénytelennek minősül, amennyiben az időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt a mérkőzésre a 

fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár már csökkentett) túlóraszámhoz 

képest csökken a túlórák száma. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, 

és a további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

A leg-bye és a byes, amely eléri/elhaladja a határt, nem számít bele a 4s/6s összértékébe. Az 

ütőjátékosnak megítélt overdobások számítanak. A határt elérő szélső ütések nem számítanak. Az ütőről a 

határra érkező és az ütőjátékosnak megítélt no-ballok számítanak.  

 

12) A "legtöbb négyes/hatos/széles/szélesség/kiállások/határok/kacsák/extrák" fogadások esetében, ha 

az eső (vagy bármilyen más késedelem) miatt az overs száma csökken a fogadás elfogadásakor eredetileg 

tervezetthez képest, akkor minden nyitott (legtöbb "X") fogadást érvénytelennek kell nyilvánítani, feltéve, 

hogy a csökkentés a tervezetthez képest legalább 10%-os. Ha a csökkentés a fogadás elfogadásakor 

tervezett túllépések 10%-ánál kevesebb, akkor a fogadások érvényben maradnak. Ha egy csapat inningje 

10 overs vagy annál kevesebb, akkor az oversok bármilyen csökkentése érvényteleníti a (legtöbb 'x') 

fogadásokat. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék 

nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek 

kiegyenlítésre. A leg-bye és a határvonalat elérő/meghaladó byes nem számít bele a 4s/6s 

összteljesítményébe. 

Döntetlen esetén, ha nem ajánlottak fel sorsolást, az Általános Krikettszabályok 1. pontja szerinti 

holtverseny szabályait kell alkalmazni. 

 

13) A "Total Wides/Run-outs/Ducks/Extras/Stumpings" (Over/Under) fogadások esetében minden fogadás 

érvénytelennek minősül, amennyiben az időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt a mérkőzésen a 

fogadás elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár már csökkentett) túllépések száma 

csökken. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem 

változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek 

kiegyenlítésre. A széles és extrák esetében a kiegyenlítés a szélesekből elért futásokat is magában foglalja, 

nem csak a dobott szélesek számát. 

 

14) A "Legmagasabb egyéni pontszám" esetében minden fogadás érvénytelennek minősül, ha a 

mérkőzésen az időjárás (vagy bármely más okból) miatt a Twenty 20 mérkőzésen vagy bármely más 

korlátozott overs mérkőzésen a szokásos tervezett overs számhoz képest csökken az oversok száma. 

Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, akkor ezek a fogadások ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

15) A "Legjobb futócsapat" fogadások esetében, ha az eső (vagy bármilyen más késedelem) miatt a 

fogadás elfogadásának időpontjában eredetileg tervezetthez képest csökken az overs száma, akkor 

minden nyitott (legjobb futócsapat) fogadást érvénytelennek kell nyilvánítani, feltéve, hogy a csökkentés a 

tervezetthez képest legalább 10%-os. Ha a csökkentés a fogadás elfogadásának időpontjában tervezett 

overs-ok 10%-ánál kevesebb, akkor a fogadások érvényben maradnak. Ha egy csapat inningje 10 overs 

vagy annál kevesebb, akkor az oversok bármilyen csökkentése érvényteleníti a fogadásokat. Ha az ilyen 

ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem változtatná meg a fogadások 

kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. Döntetlen esetén, ha 

nem kínáltak döntetlen árat, az Általános Krikettszabályok 1. pontjában ismertetett holtverseny szabályait 

kell alkalmazni.  
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16) Az "Ötven/század a mérkőzésben" (igen/nem) fogadások esetében, ha az eső (vagy bármilyen más 

késedelem) miatt az overs száma csökken a fogadás elfogadásakor eredetileg tervezetthez képest, akkor 

minden nyitott (ötven/század a mérkőzésben) fogadást érvénytelennek kell nyilvánítani, feltéve, hogy a 

csökkentés a tervezetthez képest legalább 10%-os. Ha a csökkentés a fogadás elfogadásának időpontjában 

tervezett túlórák 10%-ánál kevesebb, akkor a fogadások érvényben maradnak. Ha egy csapat inningje 10 

overs vagy annál kevesebb, akkor az oversok bármilyen csökkentése érvényteleníti a (ötvenes/százas 

mérkőzésen) fogadásokat. Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a 

további játék nem változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek 

megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 

 

17) A "Legtöbb futás összesen egy overben/Maximális futás egy overben" (Over/Under) fogadások a 

mérkőzés bármelyik inningjének bármelyik overében elért legtöbb futásra (beleértve az extrákat is) 

vonatkoznak.  

Minden fogadás érvénytelennek minősül, ha az időjárás (vagy bármilyen más okból) miatt a fogadás 

elfogadásának időpontjában tervezett (akár standard, akár már csökkentett) túllépések száma csökken. 

Amennyiben az ilyen ajánlatok kimenetele már a megszakítás előtt eldőlt, és a további játék nem 

változtatná meg az ilyen fogadások kimenetelét, akkor ezek a fogadások ennek megfelelően kerülnek 

kiegyenlítésre. 

 

 

d. Tesztmérkőzések/első osztályú mérkőzések /3, 4 vagy 5 napos mérkőzések 

 

1) Ha egy mérkőzést hivatalosan félbeszakítanak (pl. veszélyes pályaviszonyok miatt), akkor minden, a 

mérkőzésre vonatkozó, még nem eldöntött fogadás érvénytelen. 

 

2) A "Match Esély" fogadások a Test/First Class/3, 4 vagy 5 napos mérkőzéseken, döntetlen esetén, 

amikor mindkét csapat két inninget teljesített és pontosan ugyanannyi futást ért el, a "Match Esély" 

fogadások érvénytelenek, és a téteket visszatérítik. A teszt krikett és az első osztályú krikett mérkőzéseken 

a mérkőzés győztese a verseny hivatalos irányító szerve által meghatározott módon kerül megállapításra. 

Ha az irányító testület szerint a mérkőzés döntetlen, akkor a 3-utas mérkőzés esély piacon csak a 

döntetlenre/egyenlőségre tett fogadások nyernek, míg a bármelyik csapat győzelmére tett fogadások 

elvesznek. 
 

3) A "Döntetlen No Bet" fogadások esetében döntetlen vagy döntetlen esetén a fogadások érvénytelenek 

és ezért visszatérítésre kerülnek. 

 

4) A "Double Chance" fogadások esetében, döntetlen esetén, ha mindkét csapat két inninget teljesített és 

pontosan ugyanannyi futást ért el, a fogadások érvénytelenek és ezért visszatérítésre kerülnek. 

 

5) A "legtöbb pont" fogadások esetében az ajánlatok annak alapján kerülnek elszámolásra, hogy ki kapja a 

legtöbb pontot a mérkőzésért (pl. Sheffield Shield). Döntetlen esetén, ha nem kínáltak döntetlen árat, a 

holtverseny szabályai a <C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint érvényesek. 

 

6) A "Legmagasabb nyitó partnerség" fogadások megkövetelik, hogy mindkét fél befejezze nyitó 

partnerségét, kivéve azokat a helyzeteket, amikor a végeredmény már eldőlt. Eltérő rendelkezés 

hiányában a legmagasabb nyitó partnerség csak az egyes csapatok első inningjére vonatkozik. Döntetlen 

esetén, ha nem ajánlottak döntetlen árat, a holtverseny szabályai a <C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint 

érvényesek. 

 

7) A "Fall of Next Wicket" és a "Opening Partnership" (Over/Under) fogadásokban, ha bármelyik 

ütőjátékos sérülés vagy bármilyen más ok miatt visszavonul, mielőtt az eredményt megállapítanák, 

minden fogadás érvénytelennek minősül. Az eredmény akkor tekinthető meghatározottnak, ha az Innings 
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total meghaladta azt a run total-t, amelyre a fogadást elfogadták. Ha egy csapat kijelenti vagy eléri a 

célját, akkor az ütő csapat által elért végeredmény lesz a piac eredménye. Ha egy partnerség az időjárás 

miatt megszakad, minden fogadás érvényes, kivéve, ha a mérkőzésen nem játszanak tovább. Ebben az 

esetben minden olyan fogadás, ahol az eredményt nem határozták meg, érvénytelennek minősül. A 

mérkőzés eredménytáblája szerint a wicket elesése előtt vagy a partnerség alatt megítélt extrák és 

büntetőfutások számítanak. A következő wicket elesésekor az over számával kapcsolatban bármelyik 

idézett fél az egész over számra vonatkozik, nem pedig az egyes overekben dobott labdákra (pl. az 

over/under 5.5 azt jelenti, hogy "bármelyik átadás az 5. és korábbi overben" vagy "bármelyik átadás a 6. 

és későbbi overben"). 

 

8) A "Total Runs - Innings X" (Over/Under) (pl. Total Team runs) fogadások esetében minden fogadás 

érvénytelen, ha 50 over nem kerül lebonyolításra, kivéve, ha egy inning természetes módon befejeződött 

vagy bejelentésre került. Ha az innings bármelyik ponton bejelentésre kerül, akkor a fogadások a 

bejelentés végeredményére kerülnek kiegyenlítésre. Az inningek során a meccs eredménylistája szerint 

megítélt extrák és büntetőfutások számítanak. 

 

9) A "Session Runs" fogadásoknál 20 overt kell bowlingozni egy sessionben ahhoz, hogy a fogadások 

érvényesek legyenek. A fogadások az ülésen belüli összes futásszámra kerülnek kiegyenlítésre, függetlenül 

attól, hogy melyik csapat szerzi a futásokat. Az ülés során a mérkőzés eredménylistája szerint kiosztott 

extrák és büntetőfutások számítanak. 

 

10) A "Session Wickets" fogadáshoz 20 overt kell bowlingozni egy sessionben, hogy a fogadások 

érvényesek legyenek. A fogadások az ülésen elvesztett wicketek teljes számával kerülnek kiegyenlítésre, 

függetlenül attól, hogy melyik csapat veszíti el azokat. 

 

11) Az "Ütemet" érintő fogadások esetében a következő meghatározás vonatkozik a nappali 

mérkőzésekre. 

 -X. nap , 1. ülés (A játék kezdete az ebéd elfogyasztásáig) 

 -X. nap , 2. ülés (ebéd a tea elfogyasztásáig) 

 -X. nap , 3. ülés (Tea az ütésekig/az egész napi játék befejezéséig) 

 

Az egyes ülések alábbi meghatározása a nappali/éjszakai mérkőzésekre vonatkozik. 

 -X. nap , 1. ülés (A játék kezdete a tea elfogyasztásáig) 

 -X. nap , 2. ülés (Tea a vacsora elfogyasztásáig) 

 -X. nap , 3. ülés (Vacsora az ütésekig/nap játékzárásáig) 

 

 

12) A "Tesztmérkőzés befejezése" fogadások esetében, ha egy mérkőzés döntetlennel végződik, a 

győztesnek az "5. nap, 3. ülés" fogadást kell tekinteni. Ha egy mérkőzést hivatalosan félbeszakítanak (pl. 

veszélyes pályaviszonyok miatt), akkor minden fogadás érvénytelen. 

 

13) A "Vezető csapat az első inning után" fogadások esetében mindkét csapatnak ki kell dobnia vagy be 

kell fejeznie az első inninget ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Döntetlen esetén, ha nem 

kínáltak döntetlen árat, a holtverseny szabályai a <C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint érvényesek. 

 

14) Az "Első Innings Century" ajánlatok 50 over bowlingot igényelnek, kivéve, ha az eredményt már 

megállapították, vagy az innings elérte természetes befejezését (beleértve a bejelentett inningset is). 

 

15) Az "Ötvenes/százas/dupla százas mérkőzésen" esetében a teszt- vagy első osztályú mérkőzéseken a 

fogadások érvénytelenek azokon a döntetlen mérkőzéseken, ahol a lebonyolított oversok száma 200-nál 

kevesebb, kivéve, ha az eredmény már korábban megállapításra került. 
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16) Az "Ötven/századik/kétszázadik év a mérkőzésen" a "Hazai/idegenbeli 1. Innings"-ben a teszt- vagy 

első osztályú mérkőzéseken a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az Innings természetes véget ér 

(beleértve a "bejelentett Innings"-t) vagy az eredményt már megállapították. 

 

17) Az "Ötvenes/százas/dupla százas mérkőzésen" esetén akár a teszt-, akár az első osztályú mérkőzések 

1. inningjeiben a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha mindkét inning természetes befejezéséhez érkezik 

(beleértve a "bejelentett inningeket"), vagy ha az eredmény már megállapításra került. 

 

 

 

18) Az "Ötven/századik/kétszázadik év a mérkőzésen" a "Hazai/idegenbeli 2. inningek" esetében akár 

teszt-, akár első osztályú mérkőzéseken, a fogadások érvénytelenek, ha az adott inningben megdobott 

oversok száma kevesebb, mint 50, kivéve, ha az eredmény már korábban megállapításra került. 

 

19) A "Legjobb futócsapat" fogadást a két csapat 1. vagy 2. inningjének legjobb futócsapatára kell kötni, 

azaz a mérkőzésen a legtöbb egyéni futócsapatot szerző csapatra, függetlenül a mérkőzés összesített 

eredményétől. A fogadások érvénytelenek azokon a döntetlen mérkőzéseken, ahol a lezajlott overek 

száma 200-nál kevesebb. Döntetlen esetén, ha nem ajánlottak döntetlen árat, a holtverseny szabályait kell 

alkalmazni a <C szakasz 10(a).1> pontban leírtak szerint.  

 

 

e. Sorozat/versenyfogadás 

 

1) Amennyiben a "Sorozatgyőztes" fogadásra nem kínálnak sorsolási esélyt, és a sorozatot döntetlenre 

hozzák, az összes fogadás érvénytelennek minősül, kivéve, ha a holtverseny szabály volt megadva (a 

<C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint). 

 

2) Ha egy verseny nem fejeződik be, de a vezető testület győztest vagy győzteseket hirdet, a fogadások a 

kihirdetett győztes(ek)re fizetendők. A <C. szakasz 10(a).1. pontjában> ismertetett holtverseny 

szabályai alkalmazhatók. Ha nem hirdetnek győztest, akkor minden fogadás érvénytelennek minősül. 

 

3) Minden versenyfogadás tartalmazza a döntőket/elődöntőket, hacsak másképp nem szerepel. 

 

4) A "Series Score" (Correct Series Score) fogadások esetében, ha bármilyen okból megváltozik a 

mérkőzések száma a sorozatban, és nem az ajánlatban szereplő számot tükrözi, akkor minden 

fogadás érvénytelennek minősül. 

 

5) A "Legjobb sorozatos futó/kapus" és a "Legjobb versenyütő/ütőjátékos" fogadások esetében, ha 

döntetlenre kerül sor, a holtverseny szabályai a <C szakasz, 10(a).1. bekezdés> szerint alkalmazandók. 

A részt nem vevő játékosok után nem jár visszatérítés. Legalább egy mérkőzésnek le kell zárulnia a 

tornán/sorozatban ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 

 

6) Az egy adott játékos/csapat sorozatban/versenyen nyújtott teljesítményére vonatkozó fogadások 

nem veszik figyelembe a bemelegítő mérkőzéseken gyűjtött statisztikákat. 

 

7) A "Series Handicap" fogadások esetében minden fogadás a "series score" eredményre, nem pedig a 

sorozatban elért futásokra kerül kifizetésre. Ha bármilyen okból megváltozik a mérkőzések száma a 

sorozatban, akkor minden fogadás érvénytelennek minősül. 
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8) A "Tesztgyőzelem a sorozatban" és az "Összes tesztgyőzelem/veszteség" fogadások esetében, ha 

bármilyen okból megváltozik a sorozat mérkőzéseinek száma, akkor minden fogadás érvénytelennek 

minősül, kivéve azokat a helyzeteket, amikor a végeredmény már meg van határozva. 

 

11. Curling 
 

1) A curlingre vonatkozó valamennyi fogadás kifizetése az esetleges hosszabbítás utáni eredmény 

alapján történik, kivéve, ha ez külön kikötésre kerül. 

12. Kerékpározás (pálya és országút)  
 

1) Az ajánlatok elszámolása a szakasz/verseny végén a legmagasabb helyezést elért versenyző/csapat 

alapján történik. 

 

2) A fogadások rendezésénél az adott versenyszámban elért legmagasabb helyezés lesz a döntő tényező, 

ahogyan azt a hivatalos szervezet a dobogós helyezések bemutatásakor felsorolja, figyelmen kívül 

hagyva a későbbi kizárásokat, a hivatalos eredmény módosítását stb. 

 

3) Minden "Head to Head" és "Over/Under" fogadás, amely egy vagy több versenyző teljesítményére 

vonatkozik egy versenyszámban/szakaszban, érvényesnek tekintendő, feltéve, hogy a felsorolt 

versenyzők mindegyike elindul az adott versenyszámban/szakaszban, és legalább egy versenyző 

befejezi az adott versenyszámot/szakaszt. 

 

4) Az esemény befejezését követő eredményre vonatkozó fogadásokhoz az szükséges, hogy a megadott 

eseményt teljes egészében befejezettnek tekintsék, és annak eredményét kihirdessék, ellenkező 

esetben a fogadások érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha az eredmény már meg van határozva. Ha 

egy versenyszám teljes szakaszainak száma nem teljesül teljes egészében, vagy ha a szervezők úgy 

döntenek, hogy bizonyos szakaszok eredményét kiveszik a hivatalos eredmény kiszámításából, akkor 

a fogadások érvényesnek tekinthetők, feltéve, hogy a kizárt szakaszok száma nem haladja meg a 

verseny kezdetén előre meghatározott szakaszok számának 25%-át (a prológ kivételével).  

 

5) Minden fogadás érvényesnek tekintendő, feltéve, hogy az eseményt vagy a vonatkozó szakaszt, 

amelyre a fogadás vonatkozik, ugyanabban az évben játsszák, kivéve, ha más megállapodás született. 

 

6) Az adott szakasz teljesítményére tett fogadások az útvonal módosításától függetlenül érvényesek, 

amelyet a szervezők a szakasz során figyelembe vesznek és alkalmaznak. Kivételt képez ez alól az az 

eset, amikor egy különleges jellemzőkkel rendelkező szakaszt (pl.: hegyi szakasz) a szervezők a szakasz 

kezdete előtt olyan szakaszra változtatnak, amelynek más jellemzői vannak (pl.: időfutam vagy 

alacsonyan fekvő szakasz). Ilyen esetben a szakasz koncepciójának megváltoztatását megelőzően 

megkötött fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

7) Eltérő rendelkezés hiányában egy adott eseményre vonatkozó csapat/versenyző teljesítményére 

vonatkozó fogadási ajánlatban (például: X csapat/versenyző összes szakaszgyőzelme a Tour Y-on) 

vagy két versenyző/csapat teljesítményére vonatkozó "fej-fej mellett" fogadási ajánlatokban, a 

következő megnevezések bármelyikét tartalmazó események nem számítanak bele a kiegyenlítésbe: 

Prológ, csapatidőfutam. 
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13. Cyclo Cross 
 

1) A kerékpározásra vonatkozó feltételek és kikötések adott esetben alkalmazandók. 

 

14. Labdarúgás 
 

1) Első/legközelebbi gólszerző - A fogadás arra vonatkozik, hogy egy adott játékos lesz a felsorolt gólok 

gólszerzője a vonatkozó időkereten belül, vagy pedig a csapata első gólszerzője (pl. "Első gólszerző - X 

csapat)".  A fogadások érvénytelenek azon játékosok esetében, akik nem vesznek részt a mérkőzésen, 

vagy a felsorolt gól, amelyre a fogadás vonatkozik, után lépnek a játéktérre. A saját gólok nem 

számítanak bele az ajánlat elszámolásába. Amennyiben a fogadásban szereplő gólt öngólnak kell 

tekinteni, a következő játékos, aki nem öngólt lő, és megfelel a fogadási ajánlat paramétereinek, az 

lesz a nyertes. Amennyiben nem születik (vagy nem születik további) olyan gól, amely nem öngól, és 

megfelel a fogadási ajánlat fennmaradó paramétereinek, minden fogadás elveszettnek tekintendő, 

kivéve, ha az ajánlatban szerepel egy alkalmazandó opció. 

 

2) Utolsó gólszerző - A fogadás arra vonatkozik, hogy egy adott játékos az utolsó gólt lőtte az esemény 

egy adott időszaka alatt (pl. "Utolsó gól a mérkőzésen" vagy "Utolsó gól az 1. félidőben"), vagy a 

csapata utolsó gólszerzője (pl. "Utolsó gólszerző - X csapat)".  A fogadások csak azokra a játékosokra 

érvénytelenülnek, akik egyáltalán nem vesznek részt a mérkőzésen. Minden más esetben a fogadások 

érvényesek maradnak, függetlenül a játékos szerepeltetésének/cseréjének időpontjától. A saját gólok 

nem számítanak bele az ajánlat elszámolásába. Amennyiben a fogadás tárgyát képező gólt öngólnak 

kell tekinteni, akkor az a játékos, aki előzőleg olyan gólt szerzett, amely nem öngól, és megfelel a 

fogadási ajánlat paramétereinek, az lesz a nyertes eredmény. Amennyiben nem születik (vagy nem 

születik) olyan gól (vagy nem születik olyan korábbi gól, amely nem öngól, és megfelel a fogadási 

ajánlat fennmaradó paramétereinek), minden fogadás elveszettnek minősül. 

 

3) A "Scorecast" és a "Matchcast" olyan fogadási ajánlatok, amelyekben egyidejűleg lehet fogadni egy 

adott eseményre (pl. Első gólszerző) és egy másik, ugyanabból az eseményből vagy kapcsolódó 

eseményből származó eseményre (pl. a mérkőzésen elért helyes eredményre vagy a mérkőzés 

kimenetelére). Amennyiben a fogadás az Első vagy az Utolsó gólszerzőre vonatkozik, a <C. szakasz 

14.1. pontja> és <C. szakasz 14.2. pontja> szerinti feltételek és kikötések alkalmazandók, ahol 

alkalmazhatóak.  Azokra a játékosokra kötött fogadások érvénytelenek, akik egyáltalán nem vesznek 

részt a mérkőzésen. Minden más esetben a fogadások érvényesek maradnak, függetlenül a játékos 

szerepeltetésének/helyettesítésének időpontjától. A saját gólok nem számítanak bele az ajánlat 

elszámolásába. 

 

4) Hacsak másképp nincs meghatározva, vagy a fogadási ajánlattal kapcsolatban nincs feltüntetve, 

minden, a mérkőzés kezdete előtt elhelyezett fogadás, amely arra vonatkozik, hogy egy adott 

játékos(ok)nak sikerül-e bármilyen számú gólt szereznie, csak akkor érvényes, ha a felsorolt 

játékos(ok) a mérkőzés kezdetétől fogva játszanak. Az adott mérkőzés kezdete után elhelyezett 

hasonló típusú fogadások érvénytelennek minősülnek, amennyiben a felsorolt játékos(ok) a fogadás 

elfogadását követően bármilyen okból nem vesznek részt a mérkőzésen. A saját gólok soha nem 

számítanak a kiválasztott játékosok góljának. 

 

5) A sárga/piros lapokkal, foglalási pontokkal stb. kapcsolatos fogadásoknál csak az adott pillanatban a 

pályán lévő játékosoknak felmutatott lapok érvényesek az elszámolás szempontjából. Azokat a 

kártyákat, fegyelmi büntetéseket, eltiltásokat, amelyeket bármely más olyan személyre róttak ki, aki a 
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szankció pillanatában nem játszik, vagy nem játszhat aktívan a pályán, valamint a mérkőzés hivatalos 

befejezése után hozott fegyelmi intézkedéseket figyelmen kívül hagyják. 

 

6) Hacsak másképp nincs meghatározva, vagy a fogadási ajánlathoz kapcsolódóan nincs feltüntetve, a 

mérkőzés kezdete előtt elhelyezett, fegyelemmel kapcsolatos fogadásoknál (pl. sárga lap, piros lap, 

szabálytalanságok száma) a felsorolt játékos(ok)nak a mérkőzés kezdetétől játszaniuk kell ahhoz, hogy 

érvényesek legyenek. A vonatkozó mérkőzés kezdete után elhelyezett hasonló típusú fogadások 

érvénytelennek minősülnek, amennyiben a felsorolt játékos(ok) a fogadás elfogadását követően 

bármilyen okból nem vesznek részt a mérkőzésen. 

 

7) A "foglalási pontok" kiszámítása a következő szabályok szerint történik: Sárga kártya = 10 pont, piros 

kártya = 25 pont. Egy játékos maximális pontszáma 35 pont. 

 

8) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy mérkőzésen 

(például: X játékos által szerzett összes gól), vagy amelyek 2 játékos teljesítményét állítják szembe 

egymással egy mérkőzés során (például: X vagy Y játékos közül melyik fog a legtöbb gólt lőni), 

megkövetelik, hogy a felsorolt játékosok a mérkőzés kezdetétől fogva játszanak, hogy a fogadások 

érvényesek legyenek. 

 

9) Egyéni játékosok teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos által a világbajnokságon szerzett 

összes gól) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/tornán/szezonban (például: A fogadás elfogadásához a fogadás elfogadásának feltétele, 

hogy a felsorolt személyek mindegyike aktív résztvevője legyen még legalább egy, az ajánlatra 

vonatkozó mérkőzésnek a fogadás elfogadását követően, hogy a fogadás érvényes legyen.  

 

10) Minden olyan fogadást, amely a torna összesített végeredményére vonatkozik (mint például gólok, 

szögletek, lapok, büntetők stb.), a hivatalos statisztikák alapján az irányító testület fogadja el. Eltérő 

rendelkezés hiányában az ilyen fogadások összesített összegei tartalmazzák az esetleges 

hosszabbításokat (pl. hosszabbítás), de a büntetőpárbajokat nem. 

 

11) Hacsak nincs külön kijelentve, minden fogadás, amely arra vonatkozik, hogy egy adott csapat egy 

adott szezonban több trófeát is megnyer, az adott csapat teljesítményén alapul a következő 

versenyeken: a hazai bajnokság, az FA-kupa és a Ligakupa látszólagos megfelelője, valamint a 

Bajnokok Ligája vagy az Európa Liga.  Egyéb trófeák (pl. hazai és európai Szuperkupa, Klubvilágkupa) 

nem számítanak. 

 

12) A "hazai dupla" a csapat győzelmének tekinthető a hazai bajnokság és az FA-kupa látszólagos 

megfelelője. 

 

13) Az elszámoláshoz a játékvezető által felmutatott lapok számára vonatkozó fogadásokat a 

következőképpen számolják: 

 

• Sárga lap = 1 

• Piros lap = 2 

• Egy sárga és egy piros = 3 

• Két sárga lap és egy piros = 3 

 

Egy játékos legfeljebb 3 kártyát játszhat. Csak a C.14.5. pont szerint jelenleg jogosult játékosoknak 

mutatott kártyákat veszik figyelembe. 
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14) Az arra vonatkozó fogadások, hogy egy adott játékos(ok) a pálya bizonyos területeiről (pl. a 

"büntetőterületen" kívülről) fog(nak) gólt lőni, a labda helyzete alapján kerülnek megállapításra, 

amikor a játékos a lövést leadta, függetlenül attól, hogy a labda röppályája a kezdeti lövést követően 

milyen további kitérésekkel járhat. Az egyértelműség kedvéért a "büntetőterületet" határoló 

vonalakat a pálya e területének szerves részének kell tekinteni. Ha tehát a lövés úgy történik, hogy a 

labda az említett vonalak felett lebeg, vagy azokat akár csak részben is érinti, a lövés nem tekinthető 

a büntetőterületen kívülinek. 

 

15) Az arra vonatkozó fogadások, hogy egy adott játékos(ok)nak sikerül-e eltalálnia a keresztlécet, a 

kapufát vagy a kapu területét határoló keret bármely más részét, csak akkor minősülnek sikeresnek, 

ha a lövés nem eredményez közvetlenül gólt, pontosan azután, hogy a labda eltalálta a kapu 

keretének valamelyik részét. Az elszámolás során csak a felsorolt játékos(ok) csapatának ellenfelei 

által védett kapukeretre irányuló lövéseket veszik figyelembe. Amennyiben egy játékos lövése a saját 

csapata által védett kapufát találja el, az nem számít ilyen bravúrnak. 

 

16) Bizonyos események során Unibet dönthet úgy, hogy a résztvevők egy szűkített választékát kínálja fel 

fogadásra (pl. "Bármelyik nem jegyzett X csapat játékos"), vagy pedig egyetlen résztvevőt az egész 

csapat képviseletében (pl. "Bármelyik X csapat játékos"). Mindkét esetben az elszámolás 

szempontjából a csapat minden nem nevezett tagja kezdőnek tekintendő (és így is kell elszámolni), 

beleértve a cserejátékosokat is, függetlenül attól, hogy részt vesznek-e a mérkőzésen vagy sem. 

 

17) A mérkőzést a kispadon kezdő játékosok teljesítményére tett fogadások érvénytelenek, ha a játékos 

vagy a kezdőcsapatban szerepel, vagy egyáltalán nem vesz részt a mérkőzésen. 

 

18) Az olyan ajánlatok esetében, mint a Következő gólszerző, a Következő kártyás játékos, a Következő 

assziszt és a mérkőzés embere, a fogadások érvénytelenek lesznek, ha a kiválasztott játékos 

egyáltalán nem vesz részt a mérkőzésen, vagy nem volt lehetősége arra, hogy a megadott 

időkeretben teljesítse ezt a teljesítményt. 

 

19) Egy adott gólra vonatkozó "Következő assziszt" fogadások érvénytelennek minősülnek, amennyiben a 

vezető testület a megadott gólt assziszt nélkülinek nyilvánítja, a megadott gól öngól és/vagy a 

megadott időkeretben nem születik több gól a mérkőzésen.  

 

20) A büntető rúgásokra és/vagy azok eredményére vonatkozó fogadások a játéktéren az adott 

forgatókönyvre vonatkozó szabályok szerint elért eredménynek megfelelően kerülnek elszámolásra, 

és büntető lövések esetén a büntető lövés során az irányító testület által alkalmazott formától 

függetlenül érvényesek maradnak. A fogadások érvényben maradnak abban az esetben, ha a 

büntetőt megismétlik, és a megismételt büntetőből elért eredmény alapján kerülnek elszámolásra. 

 

Általános elvként a rendezés azon a koncepción alapul, hogy amennyiben a büntetőrúgás nem 

eredményez gólt (és ennek megfelelően nem rendezik), az első személyt/tárgyat/tárgyat (adott 

esetben), amelyet a labda a rúgást követően először érint, tekintik a győztes eredménynek, figyelmen 

kívül hagyva minden más személyt/tárgyat, amelyet a labda az esetleges korábbi hárítást követő 

pályáján érint, ha van ilyen. Az alábbi példákat általános iránymutatásként adjuk ki a rendezésre 

vonatkozóan: 

 

A "gól" lenne a győztes eredmény az alábbi büntetőforgatókönyvek esetében: 

• Minden olyan büntetőrúgás, amely góllal végződik anélkül, hogy azt hárították volna; 

• A kapus hozzáér a büntetőhöz, de a labda végül kapuba kerül; 

• A büntetőrúgás a faoszlopot érinti, mielőtt a kapuban kötne ki. 
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A "mentés" lenne a győztes eredmény a következő kihagyott büntetőforgatókönyvek esetében: 

• A kapus a büntetőrúgást a kapuvason kívülre hárítja; 

• A kapus a büntetőrúgást a kapufára/lécre hárítja. 

 

A "Woodwork" lenne a győztes eredmény az alábbi kihagyott büntetőforgatókönyvek esetében: 

 A büntetőrúgás a kapufán csattan, mielőtt a kapus megérintené/megmentené; 

 A büntetőrúgás a lécen kívülre kerül, és a labda a kapu keretein kívülre kerül. 

 

"Bármelyik másik kisasszony" a győztes eredmény, ha a büntetőrúgás a kapus vagy a kapufa által 

történő hárítás nélkül a kapu keretein kívülre kerül: 

 

A fenti esetek alól kivételt képeznek a büntetőpárbajok, amelyek esetében, ha a labda a faoszlopot 

találja el, megpattan a kapuson és a kapuba kerül, az ilyen büntetőt úgy kell tekinteni, mintha gólt 

kaptak volna, míg ha a mérkőzés bármely más, nem büntetőpárbajnak minősülő szakaszában történik 

az említett helyzet, akkor a büntetőt úgy kell tekinteni, mintha nem szerzett volna gólt, és a 

"faoszlopba találás" lesz a győztes eredmény. 

 

21) A videóbíró-asszisztens (VAR) által hozott bármely olyan döntés, amely ellentétes a pályán lévő 

játékvezetők által jóváhagyott eredeti döntéssel (beleértve a nem döntéseket, mint például a játék 

folytatásának engedélyezése a videó megtekintése előtt), és ezáltal megváltoztatja a mérkőzés 

megértett állapotát a fogadás elhelyezésének időpontjában, azt eredményezi, hogy az eredeti 

esemény tényleges bekövetkezése és a játékvezetőnek az eseményre vonatkozó végleges döntése 

közötti időszakban elhelyezett valamennyi fogadás érvénytelennek minősül, kivéve, ha az adott 

fogadási ajánlatban kínált nyereményszorzót nem befolyásolja a VAR használata, vagy ha azt már 

figyelembe vették a fogadás elfogadásakor kínált nyereményszorzóban. Az összes többi, nem 

kapcsolódó fogadási ajánlatra vonatkozó kifizetés, beleértve azokat is, amelyeket az eredeti esemény 

időpontja és a VAR-ellenőrzést követő döntés közötti bármilyen játék alapján határoztak meg, és 

amelyeket a VAR-határozat nem befolyásolt/változtatott meg, érvényben marad. 

 

Az ebből eredő VAR-felülvizsgálatok és az azokból származó döntések úgy tekintendők, mintha az 

eredeti incidens időpontjában történtek volna, amelyre a VAR-t végül is használni fogják, még akkor 

is, ha a játékot nem szakították meg azonnal. <A Lebonyolító> fenntartja a jogot, hogy az <A szakasz 

A, 6.2. bekezdés> szerint visszafordítson minden korábban rendezett ajánlatot, ha a rendezés a 

végleges játékvezetői döntést követően pontatlanná válik, feltéve, hogy az említett döntést a 

mérkőzés befejezése és/vagy a felsorolt időkeret előtt meghozzák és közlik. 

 

A kétségek elkerülése érdekében <A Lebonyolító> úgy tekinti, hogy a VAR-t használták, ha a 

játékvezető gesztusaiból (pl. kézmozdulatok, a mérkőzés megállítása az eset felülvizsgálatára), 

és/vagy a VAR használatát a hivatalos szervezet által kiadott mérkőzésjelentés megerősíti. Azokban az 

esetekben, amikor nem egyértelmű, hogy a VAR-t használták-e a hiányzó televíziós közvetítés és/vagy 

az egymásnak ellentmondó jelentések miatt, <A Lebonyolító> a fogadásokat a közvetítőktől és a jó 

hírű online forrásokból szerzett információk alapján, méltányossági alapon rendezi. 

 

22) Az elszámolás szempontjából a következő kártyát felmutató csapatra (foglalás) és/vagy a "Összes 

kártya"-ra utaló piacok a piros lapot mindig 2 felmutatott kártyának tekintik, és ennek megfelelően 

kerülnek elszámolásra. Az alábbi példák iránymutatásként szerepelnek: 
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- A mérkőzésen először felmutatott lap egyenesen piros lap. Az a csapat, amelyiknek a lapot 

kiosztották, az ajánlatok győztesének számít: Az 1. és 2. kártya; 

 

- A mérkőzésen az első felmutatott lap sárga lap, amelyet egy egyenes piros lap követ 

ugyanannak a játékosnak, második sárga lap felmutatása nélkül. Az a csapat, amelyiknek a 

lapokat kiosztják, az ajánlatok győztesének választása kerül megállapításra: Az 1., 2. és 3. 

kártya; 

 

- A mérkőzésen felmutatott első lap sárga lap, amelyet egy második sárga lap követ, majd 

ugyanannak a játékosnak a következő piros lapja. Az a csapat, amelyiknek a lapokat kiosztják, 

az ajánlatok győztes válogatottjaként kerül megállapításra: Az 1., 2. és 3. kártya. 

 

23) A piacok, amelyek arra vonatkoznak, hogy melyik játékos lesz a következő, akit kiállítanak/kap lapot, 

aszerint a sorrend szerint értendők és rendezendők, hogy a játékvezető melyik játékost állítja ki/küldi 

el. A játékvezető által mutatott lap színe nem kerül figyelembe vételre ezen ajánlat elszámolása 

során, és a döntő kritérium mindig az a sorrend lesz, amelyben az egyes játékosok a játékvezető 

szerint a játékvezetők könyvébe kerülnek. Az elszámolás szempontjából lehetséges, hogy egy játékos 

kétszer is szerepeljen a "Következő lapos játékos" listán, amennyiben mindkét könyvelés a játék 

különböző megszakításai során történik. Amennyiben 2 vagy több játékos kerül kiírásra ugyanazon 

játékmegszakítás során, az erre az ajánlatra tett fogadások érvénytelennek minősülnek. 

 

24) A "szabadrúgásokra" történő bármely utalás, mind az egyszeri eredményként, mind pedig az 

eseményként történő bemutatáskor figyelembe veszi a szabálytalanságért és bármely más 

szabálytalanságért megítélt eseteket is, kivéve a büntetéssel szankcionáltakat. 

 

25) A teljes mérkőzésen játszó játékos(ok)ra vonatkozó ajánlatok csak akkor érvényesek, ha a megadott 

játékos(ok) kezdi(k) a mérkőzést. Kiegyenlítés céljából a fogadások csak akkor kerülnek IGEN-ként 

kiegyenlítésre, ha a megadott játékos(ok) nem kerül(nek) lecserélésre vagy kiküldésre a rendes 

játékidő alatt. Az esetleges hosszabbítás nem számít. 

 

15. Golf 
 

1) Minden fogadás érvényesnek tekintendő, amennyiben a versenyt, vagy a vonatkozó fordulót, amelyre 

a fogadás vonatkozik, ugyanazon a sportidényen belül és az utolsó tervezett dátumtól számított 3 

hónapon belül (helyi pályaidő szerint), az irányító testület által kiadottak szerint, függetlenül az 

időbeli csúszásoktól, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás született. 

 

2) Minden, a versenyteljesítményre vonatkozó fogadás, beleértve, de nem kizárólagosan a Győztes, 

Helyezés, Each-way, Győztes X nélkül, Csoportfogadás, Legjobb nemzetiség, Egyéni végső helyezés, 

stb. fogadásokat, mindaddig érvényesnek tekintjük, amíg a jogosult játékosok az ajánlatra vonatkozó, 

az irányító testület szabályai szerinti minimális lyukszámot (pl. 36 lyuk a European Tour által 

szentesített versenyeken és 54 lyuk a PGA Tour által szentesített versenyeken) teljesítették, és a 

szentesítő testület hivatalos eredményt hirdetett. Amennyiben egy verseny formátuma úgy módosul, 

hogy az eredetileg tervezettnél kevesebb kört/lyukat tartalmaz, az ilyen ajánlatokra az utolsó 

befejezett forduló utolsó ütése után elfogadott összes fogadást érvénytelennek kell nyilvánítani. 

 

3) A már eldöntött fogadási ajánlatok akkor is érvényes fogadásnak minősülnek, ha még nem játszottak 

le 36 lyukat és/vagy a szervezet még nem adott ki hivatalos eredményt. 
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4) A hivatalosan szentesített rájátszásokból származó bármilyen eredmény csak a versenyajánlatok 

elszámolásába számít bele. Eltérő rendelkezés hiányában az egy adott körben vagy lyukban elért 

teljesítményre vonatkozó ajánlatok nem veszik figyelembe a rájátszásból származó eredményeket. 

. 

5) A versenyen induló, de visszalépő vagy kizárt játékosokra tett fogadások vesztes fogadásként 

kerülnek elszámolásra, kivéve, ha a fogadás tárgyát képező ajánlat eredménye már eldőlt. 

 

6) Azokra a résztvevőkre tett fogadásokat, akik egyáltalán nem indulnak a versenyen, visszafizetjük.  

 

7) Az olyan outright fogadásoknál, amelyek korlátozott számú résztvevőt tartalmaznak, mint például a 

Top Nationality, a Group Betting, a Sixhooters stb., Unibet fenntartja a jogot, hogy a Tattersalls 4. 

szabályát alkalmazza bármely nem indulóra. Amennyiben az ajánlatban szereplő összes játékos 

"lemarad a vágásról", a "vágás" időpontjában a legjobb pozícióval rendelkező játékos lesz a nyertes. A 

"Dead Heat" szabályok érvényesek, kivéve azokat az eseteket, amikor a rájátszás során a jobb 

helyezés adott esetben meghatározásra került. 

 

8) Minden "Head to Head" fogadási ajánlathoz minden résztvevőnek abban az eseményben/körben kell 

indulnia, amelyre a fogadás vonatkozik. 

 

9) A csak két játékost tartalmazó "fej-fej mellett" fogadásoknál a fogadások érvénytelenítésre kerülnek, 

ha mindkét résztvevő azonos pozícióban végez, és nem kínálnak döntetlen opciót.  A három játékost 

tartalmazó "fej-fej mellett" fogadásokban, amennyiben két vagy több résztvevő azonos helyen végez, 

a téteket a <B szakasz 5.19. bekezdése> szerint osztják fel. 

 

10) A két vagy több játékos teljesítményére vonatkozó "Head to Head" fogadási ajánlatok (pl. Legjobb 

helyezés a versenyen) kifizetése a legjobb helyezés/legalacsonyabb pontszám (adott esetben) alapján 

történik, amelyet a fogadás tárgyát képező eseményen/körben elértek.  

 

11) Bármely "Make/Miss the "Cut"" hivatkozáshoz a szervezők által végrehajtott hivatalos cut/kizárás 

szükséges ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. Az olyan versenyek esetében, ahol a 

játékosok egynél több fázisban esnek ki, az elszámolás az alapján történik, hogy a játékos az első 

"Cut" után kvalifikálta-e magát vagy sem. 

 

12) A játékos kizárása/visszalépése a "Cut" előtt azt eredményezi, hogy a játékos úgy tekintendő, mint aki 

lemaradt a "Cut"-ról. A "Vágást" követő kizárások/visszalépések nem számítanak a "Make the Cut" 

ajánlatok eredeti elszámolása szempontjából. 

 

13) A "Head to Heads" versenyen a legjobb helyezés alapján, ha az egyik játékos lemarad a cutról, akkor a 

másik játékos lesz a győztes. Ha mindkét résztvevő nem éri el a "Cut"-ot, akkor a "Cut"-nál a 

legalacsonyabb pontszámmal rendelkező játékos lesz a győztes. Ha mindkét játékos azonos 

pontszámmal nem éri el a "Cut"-ot, akkor a fogadás érvénytelen. Az a játékos, akit a "Cut" után 

kizártak, úgy tekintendő, hogy legyőzte azt a játékost, aki nem jutott be a "Cut"-ba. 

 

14) A "Majors"-ra való bármilyen hivatkozás az adott szezon azon versenyein alapul, amelyekhez a PGA az 

említett meghatározást hozzárendeli, függetlenül a helyszíntől, az időponttól vagy bármely más 

változástól. 

 

15) Amennyiben a játék egy forduló megkezdése után megszakad, és a vezető testület úgy dönt, hogy 

törli az adott fordulóra vonatkozó összes akciót, és a nulláról kezdi a játékot, vagy teljesen törli az 
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adott fordulót, akkor az adott forduló megkezdése után a Tournament outright, a Leader After Round 

piac és a Miss/Make the cut piacra tett összes fogadás érvénytelen. 

 

16) A versenyen, a versenyek kiválasztásakor vagy bármely adott besorolás során egy adott résztvevő egy 

előre meghatározott pozícióban (például: Top 5/10/20/40) való helyezésére vonatkozó fogadások a 

"Dead Heat" szabályok szerint kerülnek kiegyenlítésre, amennyiben a résztvevő az adott pozícióban 

holtversenyben végez. 

 

17) A ranglistán egy adott időpontban egy adott pozíciót elfoglaló résztvevőhöz kapcsolódó ajánlatok 

(például: Vezető az X. forduló végén) a megadott forduló/időszak végén elért eredménynek 

megfelelően kerülnek elszámolásra. A holtverseny szabályait kell alkalmazni a holtversenyes 

helyezésekre. 

 

18) Azokon a versenyeken, ahol a "módosított Stable ford pontozást" alkalmazzák, a fogadásokat a 

megszerzett pontok és nem a megtett ütések alapján számolják el. A felsorolt játékosoknak legalább 1 

lyukat be kell fejezniük ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, ellenkező esetben a fogadások 

érvénytelenek. 

 

19) Az úgynevezett "Action-fogadás" és hasonló ajánlatok, beleértve, de nem kizárólagosan a 

"Fairways/Greens in Regulation/Bunkers/Water Hazards" ajánlatok elszámolása azon a pontos helyen 

történik, ahol a labda megállt. A fogadások elszámolása az érintett Tour/esemény hivatalos honlapja 

szerint történik, és amennyiben az ilyen elszámolásra vonatkozó információ nem kerül közzétételre, 

akkor a TV-képek alapján kerül sor a végeredmény meghatározására. Az alábbi leírás és elszámolási 

szabályok az "Action-fogadás" ajánlatok esetében érvényesek: 

 

• Fairway in Regulation - A fogadás arra utal, hogy egy játékos elütése egy Par 4 vagy Par 5 lyuknál 

úgy tekintendő, mintha a "fairway" néven ismert levágott füves részen állt volna meg;  

 

• Green in Regulation - A fogadás arra utal, hogy a játékos megközelítő ütése úgy tekintendő, 

mintha a "green" néven ismert levágott fűdarabon állt volna meg a szabályos ütésszámon belül, 

amely a következőképpen értendő: 

Szabályozott ütésszám a Par 3 lyukaknál: 1 ütés 

Szabályozott ütésszám a Par 4 lyukaknál: 2 ütés 

Szabályozott ütésszám a Par 5 lyukaknál: 3 ütés 

 

• Water Hazard on Hole - A fogadás arra utal, hogy a játékos ütése egy Water Hazard-en belül vagy 

a Water Hazard piros határvonalán túl, tehát a veszélyen belül állt meg. 

 

• Bunker a lyukban - A fogadás arra utal, hogy a játékos ütése egy homokbunkerben megállt. Ha 

egy játékosnak egy homokbunkerben kell megállnia, hogy megjátsszon egy ütést, amely a 

homokbunkeren kívül van, az NEM minősül úgy, hogy a játékos a homokbunkerben állt meg. 

 

• Nearest the Pin in Regulation - A fogadás arra a játékosra vonatkozik, aki a szabályos ütéssel a 

legközelebb találja el a bábut a bábuhoz. A labdának a zöldön kell megállnia ahhoz, hogy 

számítson. Ha minden játékos elhibázza a zöldet szabályosan, akkor a fogadás érvénytelen. 

Szabályozott ütésszám a Par 3 lyukaknál: 1 ütés 

Szabályozott ütésszám a Par 4 lyukaknál: 2 ütés 
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Szabályozott ütésszám a Par 5 lyukaknál: 3 ütés 
 

20) A "holtverseny" szabályait kell alkalmazni a "Győztes X/nevezett játékos(ok) ajánlatai nélkül" esetén, 

ha 2 vagy több résztvevő osztozik a vonatkozó pozíción. A fogadások érvénytelenek, ha a 

megnevezett játékosok nem vesznek részt a versenyben. 

 

21) A "Winning Margin" fogadások esetében legalább 36 lyukat kell játszani a versenyen ahhoz, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek. 

 

22) Az "Egyenes előrejelzés" ajánlatok esetében a kiválasztott résztvevőknek a versenyen az 1. és a 2. 

helyen kell végezniük, a sorrendben, ahogyan szerepelnek a listán. Holtverseny esetén a holtverseny 

szabályai érvényesek. A tét elfogadása után mindkét felsorolt játékosnak legalább még egyszer le kell 

ütnie a labdát, hogy a tét érvényes legyen. 

 

23) A "győztes pontszám" fogadásokhoz a verseny összes tervezett lyukának teljesítése szükséges. A 

lyukak számának bármilyen csökkentése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

24) A "Hole in One a verseny alatt" esetében legalább 36 lyukat kell játszani a versenyen ahhoz, hogy a 

fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha a végeredmény már megvan, és ebben az esetben a 

fogadások ennek megfelelően kerülnek elszámolásra. A "Hole in One az X. forduló során" esetében a 

teljes fordulót minden játékosnak be kell fejeznie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, 

kivéve, ha a végeredményt már megállapították, és ebben az esetben a fogadások ennek megfelelően 

kerülnek kiegyenlítésre.  

 

25) A "Wire to Wire győztesnek" nevezett játékosra vonatkozó fogadásokhoz az szükséges, hogy a 

felsorolt játékos a bajnokság minden egyes tervezett fordulójának végén a ranglistát (beleértve az 

esetleges döntetleneket is) vezesse. A tervezett lyukak/körök bármilyen csökkenése a fogadások 

érvénytelenségét vonja maga után. 

 

26) "A 72. lyuk Birdie/Par/Bogey győztese" a verseny későbbi győztesének a 4. forduló 18. lyukán nyújtott 

teljesítményére utal. A fogadások érvénytelenek, ha a verseny tervezett lyukai/körülményei 

bármilyen módon csökkennek. Amennyiben a 4. fordulóban "Shotgun Start" (puskalövéses kezdés) 

szerint játszanak, a fogadások érvénytelenek. 

 

27) "A végső kör csoportosításában játszó győztes" arra utal, hogy a verseny végső győztese a 2-ball vagy 

a 3-ball párosításból kerül ki, amely a hivatalos szervezet által kiadott tee time-ok szerint utolsóként 

indul. 

 

28) Szezonfogadás; A játékos egy meghatározott naptári évben egy meghatározott turnéprogramon nyer.  

• A játékosnak legalább 10 versenyen kell részt vennie az adott Touron ahhoz, hogy a tétek 

érvényesek legyenek, ellenkező esetben érvénytelenek.  

• Csak az egyéni versenyszámok számítanak, a csapatversenyek nem számítanak.  

Az első 5, 10, 20 helyen végezni az egyéni vagy MINDEN szakágban egy meghatározott naptári évben. 

A holtverseny szabályai a holtversenyes helyezésekre vonatkoznak.  

 

16. Kézilabda 
 

1) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy mérkőzésen 

(például: X játékos által elért összes pont) vagy egy mérkőzés során 2 játékos teljesítményét állítják 
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szembe egymással (például: X vagy Y játékos közül melyik fogja a legtöbb pontot szerezni), 

megkövetelik, hogy a felsorolt személyek mindegyike aktív résztvevője legyen az adott mérkőzésnek 

ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 

 

2) Az összesített tornateljesítményekre vonatkozó fogadások a hivatalos statisztikák alapján kerülnek 

elszámolásra az irányító testület által. Eltérő rendelkezés hiányában az ilyen fogadások összesített 

összegei tartalmazzák az esetleges hosszabbításokat (pl. hosszabbítás), de a büntetőpárbajokat nem. 

 

3) A játékosokkal kapcsolatos fogadások kifizetése egy adott mérkőzésen a 2. félidő (rendes játékidő) 

végét követő eredmény alapján történik, hacsak másképp nem szerepel. 

 

4) Egyéni játékosok teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos által a világbajnokságon szerzett 

összes gól) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/tornán/szezonban (például: A fogadások elfogadásához a felsorolt játékosoknak aktív 

résztvevőnek kell lenniük legalább egy további, az ajánlatra vonatkozó mérkőzésen a fogadás 

elfogadása után, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  

 

 

17. Ügetés 
 

1) A versenynaptár nagyobb eseményei esetén Ante Post piacokat lehet felajánlani.                                     

Ahhoz, hogy egy fogadás Ante Post fogadásnak minősüljön, azt a végső bejelentési szakasz előtt kell 

elhelyezni. A fogadások "all-in, fut vagy nem fut " fogadásoknak minősülnek, így a nem futókra tett 

fogadások nem érvénytelenülnek, és a Tattersalls 4. szabálya sem alkalmazandó, kivéve, ha ez külön 

ki van kötve. 

 

2) A Head-to-Head fogadás, ahol legalább egy ló befejezi a versenyt, a vezető testület által kiadott 

hivatalos eredmény alapján kerül meghatározásra. 

 

3) Az olyan Head-to-Head fogadást, ahol mindkét ló nem kap hivatalos eredményt, érvénytelennek 

nyilvánítjuk. 

 

4) Az olyan Head-to-Head fogadásokat, ahol mindkét ló azonos hivatalos idővel szerepel, az alapján 

határozzák meg, hogy az eredményben melyik ló áll a másik ló előtt; ha az eredmény alapján nem 

lehet megállapítani, hogy az egyik ló a másik ló előtt áll-e, a fogadást érvénytelennek kell nyilvánítani.  

 

5) A Head-to-Head és/vagy Triple Head fogadás érvénytelennek minősül abban az esetben, ha:  

a. az összes résztvevő ló nem fejezi be a versenyt; és/vagy 
b. A résztvevő lovak közül egyik sem részesül pénzdíjban. A "pénzdíj" alatt a résztvevőnek az adott 

versenyen elért teljesítményétől függően odaítélt pénzdíjat kell érteni. Az elszámolás 
szempontjából a résztvevőknek a besoroláson kívül bármilyen más okból (pl. 
részvétel/megjelenés) odaítélt összegek nem minősülnek "pénzdíjnak". 

 

6) Az olyan információkkal kapcsolatos elírások esetén, mint például, de nem kizárólagosan, a verseny- 

és rajtszámok, a versenyek neve, a rajtmódszer vagy a távolságok, a fogadás továbbra is érvényesnek 

tekintendő, mivel a felsorolt lovak ugyanazon a versenyen vesznek részt ugyanazon a találkozón belül. 

 

7) Minden fogadás a jegyzett/versenyes találkozóra vonatkozik. Amennyiben a verseny/találkozó nem 

kerül megrendezésre/befejezésre a kitűzött időpontban, a kitűzött nap 00:00 CET után elhelyezett 
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fogadások érvénytelennek minősülnek. A tervezett nap 00:00 CET előtt elhelyezett fogadások 

érvényesek maradnak, feltéve, hogy a versenyt/találkozót a tervezett évben megtartják. 

18. Jégkorong 
 

1) Az olyan csapat/meccs piacok, amelyek nem egy adott időkeretre vonatkoznak (pl. 1. időszak, rendes 

játékidő stb.), az esetleges hosszabbítás és szétlövések eredményeit is tartalmazzák, hogy eldöntsék a 

végeredményt. A hosszabbításban/lehozatalban győztes csapatoknak csak egy gólt írunk jóvá, 

függetlenül az esetleges hosszabbítás során szerzett gólok számától.  

 

2) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy mérkőzésen 

(például: X játékos által lőtt összes gól), vagy 2 játékos teljesítményét állítják szembe egymással egy 

mérkőzés során (például: X vagy Y játékos közül melyik fog a legtöbb gólt lőni), megkövetelik, hogy a 

felsorolt személyek aktív résztvevői legyenek a mérkőzésnek (a jégen töltött időt, ha a megfelelő 

szervezet nem említi, akkor a felállásban való szereplés alapján rendezzük a fogadásokat), hogy a 

fogadások érvényesek legyenek. 

 
3) A játékosokkal kapcsolatos és a csapatpiacok (mint például gólok, asszisztok, pontok, büntetőpercek, 

kapura lövések stb.) elszámolása a hivatalos statisztikák alapján történik az irányító testület által. 

Eltérő rendelkezés hiányában az ilyen fogadások elszámolása magában foglalja az esetleges 

hosszabbításokat (pl. hosszabbítás), de a büntetőpárbajokat nem.  

 

 

4) Minden NHL és NCAA "mérkőzés" ajánlat csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a 3rd időszakból 

kevesebb mint 5 perc van hátra a tervezett játékidőből. Kivételt képeznek azok a mérkőzések, 

amelyek kimenetele már a lefújás előtt eldőlt, és amelyeken a későbbi eseményektől függetlenül nem 

lehetett volna változtatni, és amelyeket a már eldöntött eredménynek megfelelően rendeznek. 

 

5) Hacsak az ajánlati jellemzőkben kifejezetten nem szerepel vagy nem szerepel, a szezonfogadások 

elszámolása a verseny hivatalos weboldalán található osztályozások, definíciók és döntetlenre 

vonatkozó szabályok szerint történik (adott esetben). 

 

6) A szezonfogadások, függetlenül attól, hogy ezek tartalmazzák-e a rájátszás során elért eredményeket 

vagy más módon elért eredményeket, valamint az egyes csapatokra vagy játékosok teljesítményére 

vonatkozó ajánlatok érvényesek maradnak, függetlenül az esetleges játékoscseréktől, 

csapatmozgásoktól vagy névváltozásoktól a szezon bármely pontján. 

 

7) Egyéni játékosok teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos által a rájátszás során szerzett 

összes gól) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott 

időszakban/tornán/szezonban (például: A fogadás elfogadásához a fogadás elfogadásának feltétele, 

hogy a felsorolt személyek mindegyike aktív résztvevője legyen még legalább egy, az ajánlatra 

vonatkozó mérkőzésnek, hogy a fogadás érvényes legyen.  

 

8) A játékos-támogatások és egyéb statisztikákon alapuló ajánlatok a hivatalos meccsjelentések alapján 

kerülnek elszámolásra, ahogyan azokat a mérkőzés után az irányító testület közzéteszi. 

19. Motorsportok 
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1) Ez a szakasz a motorversenyzéshez kapcsolódó valamennyi sportágra érvényes, mint például: Formula One, 

A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, körverseny, túraautók, DTM, Endurance, rally, rally-cross, motorkerékpár, 

Superbike. 

 

2) A fogadások elszámolása az élő időmérés és a TV-ben a dobogós helyezések bemutatásakor vagy az 

ülés/verseny/esemény végén (adott esetben) látható élő időmérés és osztályozás közzététele szerint 

történik. Amennyiben az ajánlat elszámolásához szükséges információk hiányoznak/nem jelennek meg 

és/vagy hiányosak, a hivatalos honlapon megjelenő első hivatalos információ tekintendő kötelező 

érvényűnek, függetlenül a későbbi promócióktól, lefokozásoktól, fellebbezésektől és/vagy büntetésektől, 

amelyeket a fogadás tárgyát képező ülés/verseny befejezése után szabnak ki. 

 

3) Az időjárási körülmények vagy más helyzetek miatt lerövidített, de az irányító testület által hivatalosnak 

ítélt versenyeket ennek megfelelően rendezik, függetlenül attól, hogy az említett szövetségek a verseny 

befejezetlensége miatt esetleg módosítanak-e. 

 

4) Amennyiben egy eseményt/versenyt/versenyszakaszt/szakaszt/kört/melegedést az elejétől kezdve újra 

kell kezdeni, a fogadások érvényben maradnak, és az újraindítás után kiadott eredménynek megfelelően 

kerülnek kifizetésre, kivéve azokat a fogadásokat, amelyek kimenetele már korábban megállapításra került. 

 

5) Az elszámolás szempontjából az a versenyző/versenyző, aki részt vett egy hivatalosan szentesített edzésen 

vagy kvalifikációs ülésen, úgy tekintendő, mint aki részt vett a versenyen, függetlenül attól, hogy végül 

részt vesz-e a tényleges versenyen. 

 

6) A "Head to Head" fogadásoknál a fogadások érvényességéhez a felsorolt összes résztvevőnek részt kell 

vennie azon az ülésen, amelyre a fogadás vonatkozik, függetlenül attól, hogy valamelyik versenyzőnek 

sikerül-e hivatalos időt elérnie. 

 

7) Az "Outright" vagy "Place" fogadások esetében nem jár visszatérítés azoknak a résztvevőknek, akik 

bármilyen okból nem vesznek részt azon az ülésen/eseményen/bajnokságon, amelyre az ajánlat 

vonatkozik. 

 

8) A "verseny befejezésére" vonatkozó bármely ajánlat elszámolása az irányító testület által kiadott hivatalos 

szabályzatok alapján történik. 

 

9) A "fej-fej mellett" fogadást, ahol mindkét versenyző/versenyző nem fejezi be a versenyt, a legtöbb megtett 

kör alapján határozzák meg. Amennyiben a résztvevők nem fejezik be a versenyt, és ugyanannyi kört 

jegyeznek fel, a fogadást érvénytelennek nyilvánítják, kivéve a Rally eseteit, ahol a felsorolt résztvevők 

közül legalább az egyiknek be kell fejeznie a versenyt, ellenkező esetben a fogadásokat érvénytelennek 

nyilvánítják. 

 

10) Az irányító testület által a kvalifikációs ülés(ek) során kiszabott időbüntetések számítanak. Az egyéb 

rajtrácsra való le- és előléptetéseket figyelmen kívül hagyják. 

 

11) A verseny akkor tekinthető megkezdettnek, amikor a bemelegítő kör megkezdődik (ahol alkalmazható), így 

a bemelegítő körben részt vevő valamennyi versenyző/versenyző úgy tekintendő, hogy elindult. Abban az 

esetben, ha a versenyzőnek késik a rajtja, vagy a boxutcából indul, akkor is úgy kell tekinteni, hogy részt 

vett. 

 

12) A szezonális piacok elszámolása a szezon utolsó versenyének befejezése után pontosan kiadott besorolást 

veszi figyelembe, beleértve a szervező testület által a szezon során hozott minden döntést, feltéve, hogy az 
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említett döntést a szezon utolsó versenye előtt adták ki. Minden olyan döntés (még fellebbezés esetén is), 

amelyet az utolsó előírt futam befejezése után hoztak, irrelevánsnak minősül. 

 

13) Minden olyan fogadás, amely a csapatok teljesítményére utal, a versenyző/versenyző váltásoktól 

függetlenül érvényes. 

 

14) A fogadások a menetrend/helyszín/pálya változásától függetlenül érvényesek, amennyiben a 

versenyt/eseményt ugyanazon évben/szezonban rendezik meg, függetlenül az időbeli csúszásoktól, naptári 

sorrendtől stb., kivéve azokat a fogadásokat, amelyek azon hét hétfőjének 00:00CET után kerültek 

elhelyezésre, amelyre a versenyt/eseményt kitűzték, és amelyek visszatérítésre kerülnek, amennyiben az 

ajánlatban szereplő versenyt/eseményt/ülést nem rendezik meg a fogadás elhelyezésének időpontjában 

kitűzött dátumtól számított 7 napon belül. 

 

 

 

15) Az egyes csapatok verseny közbeni teljesítményére vonatkozó fogadások csak akkor érvényesek, ha az 

egyes csapatok eredetileg meghatározott számú járművének el kell indulnia a versenyen, különben a 

fogadások érvénytelennek minősülnek (pl. a Forma-1-ben minden csapatból két autónak kell elindulnia a 

versenyen). 

16) A "Safety Car" bevonására utaló fogadások elszámolása nem veszi figyelembe azokat az eseteket, amikor a 
tényleges verseny a "Safety Car" mögött indul. 
 
17) Az elsőként kieső versenyzőre/autóra vonatkozó ajánlatok elszámolása azon a tényleges körön alapul, 
amelyben a versenyzőt a versenyből kiesőnek tekintik. Így ha két vagy több versenyző esik ki ugyanabban a 
körben, a fogadások elszámolása a <B szakasz, 5. bekezdés, 14. pont> szerint történik. 
 
18) A verseny során elsőként/legközelebbi versenyzőként kieső versenyzőre tett fogadások csak a verseny 
hivatalos rajtja után keletkező eredményeket tartalmazzák. A GP tényleges rajtját megelőzően bekövetkezett 
kiállások/visszavonulások (beleértve a bemelegítő kör alatt történteket is) nem kerülnek figyelembe vételre az 
elszámolás során. 
 

20. Netball 
 
1) Eltérő rendelkezés hiányában a fogadások elszámolása az ún. extra (over) idő után elért eredmény alapján 
történik. 
 
2) A "Margin Betting" és a "Half/Time Full Time" ajánlatok a 80 perces játékidő végén elért eredmény alapján 
kerülnek elszámolásra. 
 
3) A mérkőzésnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az 
ajánlatokat, amelyek kimenetele már a mérkőzés félbeszakítása előtt eldőlt, és a későbbi eseményektől 
függetlenül nem lehetett volna megváltoztatni, ezek az ajánlatok a már eldöntött eredmény alapján kerülnek 
elszámolásra. 
 
4) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok egy mérkőzésen nyújtott teljesítményére vonatkoznak 
(például: X játékos által elért összes pont), vagy amelyek egy mérkőzés során 2 egyes játékos teljesítményét 
állítják szembe egymással (például: X vagy Y játékos közül melyik fogja a legtöbb pontot szerezni), 
megkövetelik, hogy a fogadások érvényességéhez a fogadás elfogadását követően a felsorolt személyek 
mindegyike részt vegyen még legalább egy mérkőzésen. 
 



 

59 
 

Classified as General 

5) Az olyan ajánlatok, amelyek egy adott időszak alatt az egyes játékosok teljesítményére utalnak (példa: X 
játékos által az alapszakasz során szerzett összes pont), vagy 2 egyes játékos teljesítményét állítják szembe 
egymással a szezon során (példa: X vagy Y játékos közül melyik játékos fogja a legtöbb pontot szerezni az 
alapszakasz során), a fogadások érvényességéhez a felsorolt egyéneknek a fogadás elfogadása után még 
legalább egy, az ajánlatra vonatkozó mérkőzésen aktívan részt kell venniük. 
 

21. Pesäpallo (finn baseball) 
 
1) A Pesäpallóra kötött fogadások az első két forduló (inning) utáni eredmény alapján kerülnek 
meghatározásra. Eltérő rendelkezés hiányában a hosszabbításból (pl. Supervuoropari) származó eredményeket 
nem vesszük figyelembe.  
 

22. Rögbi liga 
 
1) Eltérő rendelkezés hiányában a rögbi ligára vonatkozó fogadások elszámolása az ún. extra (over) idő vagy az 
Aranypont-szabály utáni eredmény alapján kerül meghatározásra. 
 
2) A "Margin Betting" és a "Half/Time Full Time" ajánlatok a 80 perces játékidő végén elért eredmény alapján 
kerülnek elszámolásra. 
 
 
3) Bizonyos versenyek/események esetében előfordulhat, hogy az ajánlatok egy adott időszakra/meccsre 
vonatkoznak, amely döntetlennel végződhet, akár a rendes 80 perces játékidő végén, akár az esetleges 
hosszabbítás (over) lejátszása után. Ilyen esetekben a fogadások az úgynevezett "holtverseny" szabály szerint 
kerülnek elszámolásra, ahol a kifizetés az esélyek elosztása, majd a tét szorzata után kerül kiszámításra, 
függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés alacsonyabb-e, mint a Számlatulajdonos tétje.   
 
4) Próbálkozó gólszerzők (első/legutolsó/mindenkori/csapat) - Minden fogadás tartalmazza az esetleges extra 
(over) időt. A 17. játéknapon a játékosokra tett fogadások érvényesek, függetlenül attól, hogy a játékos részt 
vesz-e a mérkőzésen (vagy sem). A 17. játéknapon nem szereplő játékosokra tett tétek visszatérítésre kerülnek. 
 
5) Eltérő rendelkezés hiányában az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok egy mérkőzésen nyújtott 
teljesítményére vonatkoznak (például: X játékos által elért összes kísérlet), vagy egy mérkőzés során 2 egyes 
játékos teljesítményét állítják szembe egymással (például: X vagy Y játékos közül melyik fogja a legtöbb 
kísérletet szerezni), a fogadások érvényességéhez az összes felsorolt személynek a vonatkozó mérkőzés 
kezdetétől játszania kell. 
 
6) Egyéni játékosok teljesítményére utaló ajánlatok (például: X játékos által a világbajnokságon elért összes 
kísérlet) vagy 2 egyéni játékos teljesítményének szembeállítása egy adott időszakban/tornán/szezonban 
(például: A fogadás elfogadásához a felsorolt játékosoknak aktív résztvevőnek kell lenniük legalább egy további, 
az ajánlatra vonatkozó mérkőzésen a fogadás elfogadása után, hogy a fogadás érvényes legyen. Az olyan 
híreket követően elhelyezett fogadások, amelyek akár potenciálisan is csökkenthetik a versenyen belül 
bármelyik felsorolt játékos részvételére jogosult mérkőzések számát (például: sérüléssel/átigazolással/cserével 
kapcsolatos hírek), és így akár csak elméletileg is megváltoztatják az esélyeket egy adott kimenetel javára 
anélkül, hogy az említett esélyeket a fogadás aktuális állapotának megfelelően módosítanák, érvénytelennek 
minősülnek. A hasonló fogadások kifizetése a lehetséges hosszabbítás utáni eredmény alapján történik, hacsak 
másképp nem rendelkezik. 
 
7) Minden fogadás érvényes, függetlenül a helyszín megváltozásától.  
 

23. Rögbi Union 
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1) Eltérő rendelkezés hiányában minden, a mérkőzésre és a csapatok teljesítményére stb. vonatkozó fogadás a 
2. félidő végén (80 percnyi játék után) elért eredmény alapján kerül kiegyenlítésre. 
 
2) Bizonyos versenyek/események esetében előfordulhat, hogy az ajánlatok egy adott időszakra/meccsre 
vonatkoznak, amely döntetlennel végződhet, akár a rendes 80 perces játékidő végén, akár az esetleges 
hosszabbítás (over) lejátszása után. Ilyen esetekben a fogadások az úgynevezett "holtverseny" szabály szerint 
kerülnek elszámolásra, ahol a kifizetés az esélyek elosztása, majd a tét szorzata után kerül kiszámításra, 
függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés alacsonyabb-e, mint a Számlatulajdonos tétje. 
3) Próbálkozó gólszerzők (első/legutolsó/minden idő/csapat) - Minden fogadás tartalmazza az esetleges extra 
(over) időt. A meccsnapon a csapatban szereplő játékosokra tett fogadások érvényesek, függetlenül attól, hogy 
a játékos részt vesz-e a mérkőzésen (vagy sem). A mérkőzésnapi keretben nem szereplő játékosokra tett tétek 
visszatérítésre kerülnek. A büntetőpróbák az egyes csapatoknál felsorolt "büntetőpróbák" eredményére 
kerülnek megállapításra. Abban az esetben, ha a mérkőzésen nem születik próbálkozás, a tétek nem kerülnek 
visszafizetésre. 
 
4) Eltérő rendelkezés hiányában az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak 
egy mérkőzésen (például: X játékos által elért összes kísérlet), vagy amelyek 2 játékos teljesítményét állítják 
szembe egymással egy mérkőzés során (például: X vagy Y játékos közül melyik fogja a legtöbb kísérletet elérni), 
megkövetelik, hogy a felsorolt személyek a vonatkozó mérkőzés kezdetétől kezdve játszanak, hogy a fogadások 
érvényesek legyenek. 
 
5) Az olyan ajánlatok, amelyek egyéni játékosok teljesítményére vonatkoznak (például: X játékos által a 
világbajnokság során összesen szerzett próbálkozások), vagy 2 egyéni játékos teljesítményét állítják szembe egy 
adott időszakban/tornán/szezonban (például: A fogadások érvényességéhez az szükséges, hogy a felsorolt 
játékosok mindegyike aktív résztvevője legyen legalább még egy, az ajánlatra vonatkozó mérkőzésnek a 
fogadás elfogadását követően, hogy a fogadások érvényesek legyenek. A hasonló fogadások kifizetése a 
lehetséges hosszabbítás (hosszabbítás) utáni eredmény alapján történik, hacsak másképp nem szerepel. 
 
6) Minden fogadás érvényes, függetlenül a helyszín megváltozásától.  
 

24. Lacrosse 
 
Lacrosse szabályok beillesztése 
  
1) A kétpontos gól két gólnak számít.  
 
2) Az "összes gól" a végeredmény összegére vonatkozik.  
 
3) A játékosok kellékei esetében a "játékos által elért összes gól" = pontok - asszisztok. 
 
4) A nyereményszorzókra nincs visszatérítés. 
 
5) Minden mérkőzésnek végig kell tartania a teljes 60 percet a cselekvéshez. 
 
6) A hosszabbítás is beleszámít a fogadásokba, ha nincs döntetlen vonal. 
 
 

25. Salakmotor 
 
1) Minden ajánlatot az irányító testület által az utolsó tervezett futam befejezésekor kihirdetett hivatalos 
eredmény alapján rendezünk. A fogadás tárgyát képező esemény befejezése után kiszabott utólagos 
előléptetések, lefokozások, fellebbezések és/vagy büntetések figyelmen kívül maradnak. 
 
2) A két csapat/versenyző közötti "mérkőzés" fogadások a hivatalos eredmény alapján kerülnek elszámolásra, 
függetlenül a befejezett futamok számától. 
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3) Az olyan befejezetlen mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Over/Under" ajánlatok, amelyek kimenetele 
már a megszakítás előtt eldöntött és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhetne az említett 
ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakításig elért eredmény alapján kerülnek elszámolásra. Ezen 
elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett szettek számától függően szükség szerint hozzáadódik az a 
minimálisan szükséges számú esemény, amely az ajánlat természetes befejezéséhez szükséges lett volna. 
Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet eredményez, amelyben semmilyen lehetséges változtatás nem 
befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, akkor ez a helyzetet így kell rendezni. Lásd a tenisz szakaszban található 
példákat. 
 
4) A "Handicap" ajánlatok megkövetelik, hogy minden tervezett futamot befejezzenek ahhoz, hogy a fogadások 
érvényesek legyenek, kivéve azokat az eseményeket, amelyek kimenetele már a megszakítás előtt eldöntött 
és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhetne más eredményt az említett ajánlatokhoz képest, 
amelyek ennek megfelelően kerülnek elszámolásra. Lásd a tenisz-szakasz példáit. 
 
5) Minden "Head to Head" és "Over/Under" fogadás, amely egy vagy több lovas teljesítményét tartalmazza egy 
versenyszámban/futamban, érvényesnek tekintendő, feltéve, hogy minden felsorolt lovas részt vesz legalább 
egy futamban, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 
 
6) Az egy adott futamra vonatkozó fogadásokhoz az szükséges, hogy az adott futam befejeződjön, és az összes 
felsorolt résztvevő részt vegyen az adott futamban ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 
 
 

26. Szörfözés 
 
1) Minden fogadás érvényes, függetlenül bármilyen halasztástól, helyszínváltoztatástól stb., feltéve, hogy az 
eseményt az irányító testület által meghirdetett hivatalos várakozási időn belül megtartják. 
 
2) Az egy vagy több szörfös teljesítményére utaló párosítások érvényesnek tekintendők, feltéve, hogy a 
felsorolt szörfösök mindegyike indul a felsorolt futamban/eseményen. 
 
3) Bizonyos versenyek/rendezvények esetében előfordulhat, hogy a teljesítményre vonatkozó felajánlások 
olyan versenyen szerepelnek, ahol két vagy több felsorolt szörfös ugyanazon a szakaszon kiesik. Ebben az 
esetben a fogadások az úgynevezett "dead-heat" szabály szerint kerülnek elszámolásra, ahol a kifizetés az 
esélyek elosztása után kerül kiszámításra, majd megszorozva a téttel, függetlenül attól, hogy a nettó kifizetés 
alacsonyabb-e, mint a Számlatulajdonos tétje. Amennyiben ilyen rendelkezés van érvényben, az a fogadási 
ajánlattal együtt kerülne feltüntetésre. 
 

27. Úszás 
 
1) Eltérő rendelkezés hiányában az Úszásra vonatkozó valamennyi fogadás az adott verseny utolsó szakasza 
utáni eredmény alapján kerül meghatározásra. Ha a felsorolt résztvevők egyike sem vesz részt a végső 
szakaszban, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha az irányító testület speciális döntetlen döntési 
eljárást követ, amely esetben ezek érvényesnek tekintendők. 
 
2) Minden fogadási ajánlat az első hivatalos eredmény bemutatása alapján kerül elszámolásra. Azonban Unibet 
ennek megfelelően elszámolja/újra elszámolja a hivatalos eredménynek az eseményt követő 24 órán belül 
kiadott bármilyen változását. Ahhoz, hogy az ilyen esetet figyelembe lehessen venni, az óvásnak kizárólag a 
verseny során történt eseményekre kell visszavezethetőnek lennie, mint például egy sávszegés vagy egy korai 
rajt egy váltófutamban stb. Doppingügyek nem vehetők figyelembe. A fent említett 24 óra leteltével 
rendelkezésre álló eredmény tekintendő kötelező érvényűnek, függetlenül a további óvásoktól, a hivatalos 
eredmény módosításától stb. 
 



 

62 
 

Classified as General 

3) Ha egy verseny során két vagy több versenyző különböző előfutamokban vesz részt, a köztük lévő összes fej-
fej melletti versenyszám érvénytelennek minősül, kivéve, ha a verseny egy későbbi szakaszában legalább az 
egyikük kvalifikálja magát. 
 
4) Az a résztvevő, akit a rajteljárás megsértése miatt kizárnak (hibás rajt), úgy tekintendő, hogy részt vett a 
versenyen. 
 

28. Tenisz és ütősportok (Tollaslabda, Jai-Alai, Squash, Padel, 
Pickleball és Asztalitenisz) 
 
1) Minden fogadás addig marad érvényben, amíg a mérkőzést/ajánlatot a verseny keretein belül játsszák, 
függetlenül a körülményekben (fedett/külső) és/vagy a felület típusában bekövetkezett változásoktól (akár a 
mérkőzés előtt, akár a mérkőzés alatt), kivéve, ha más megállapodás született. 
 
2) A "mérkőzés" fogadási ajánlatok a versenyen való továbbjutás vagy a tornagyőzelem általános elvén 
alapulnak, attól függően, hogy a mérkőzés a verseny melyik szakaszára vonatkozik. A következő fordulóba 
továbbjutó vagy a tornát megnyerő játékos/csapat tekintendő a fogadás nyertesének, függetlenül a 
visszalépéstől, kizárástól stb. függetlenül. Ezeknél a fogadásoknál legalább egy szett befejezése szükséges 
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 
 
3) Az olyan befejezetlen mérkőzésekre vonatkozó "Over/Under" és "Handicap" ajánlatok, amelyek kimenetele 
már a játék megszakítása előtt eldöntött és/vagy ahol a játék további folytatása nem eredményezhetne az 
említett ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakításig elért eredmény alapján kerülnek kiegyenlítésre. Ezen 
elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett szettek számától függően szükség szerint hozzáadják azt a 
minimálisan szükséges számú eseményt, amely az ajánlat természetes befejezéséhez szükséges lett volna. 
Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet eredményez, amelyben semmilyen lehetséges változtatás nem 
befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, akkor ez a számítás így kerül elszámolásra. A következő példák 
szolgálhatnak megfontolásra:  
 
- Példa 1 - Over/Under: Egy három szettre tervezett mérkőzésen 7-6, 4-4 állásnál kiesés történik. Az ajánlatok: 
"Total Games Set 2 - 9.5" (vagy bármely, ennél az összegnél alacsonyabb vonal) & "Total Games Played in the 
Match - 22.5" (vagy bármely, ennél az összegnél alacsonyabb vonal) fogadások "Over" fogadások nyertesként, 
"Under" fogadások pedig vesztesként kerülnek elszámolásra. Az ennél magasabb vonalakra tett fogadások 
érvénytelenek lesznek. 
 
- Példa 2 - Hendikep: Egy 5 szettre tervezett mérkőzésen 1-1-es állásnál a 3. szett elején történik a kiesés. A 
+2,5/-2,5 szettre tett fogadások nyertesként, illetve vesztesként kerülnek kiegyenlítésre. Az ennél alacsonyabb 
összegű vonalakra tett ajánlatok érvénytelennek minősülnek. 
 
4) Minden "Helyes eredmény" (nevezetesen szett- és játékfogadás), "Páratlan/páros", valamint azok az 
ajánlatok, amelyek a mérkőzés egy adott szakaszának győztesére vonatkoznak (például "Melyik játékos nyeri az 
első szettet?" és "2. szett - 6. játék: győztes", a mérkőzés megfelelő szakaszának befejezését igénylik. 
 
5) A fentiekben nem részletezett valamennyi ajánlattípus esetében legalább egy szett befejezése szükséges 
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a játék 
megszakítása előtt eldöntött, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
6) Páros mérkőzésen minden fogadás érvénytelennek minősül, ha a megadott játékosok bármelyikét lecserélik. 
 
7) A "Grand Slamekre" való bármilyen hivatkozás az adott szezon azon versenyein alapul, amelyekhez az ITF az 
említett meghatározást hozzárendeli, függetlenül a helyszíntől, az időponttól vagy bármely más változástól. 
 
8) A Davis-kupa-döntők, a Billie Jean King-kupa-döntők és az ATP-kupa Round Robin szakaszában a páros 
mérkőzésekre tett fogadások mindig érvényesek, még akkor is, ha a döntetlenben az állás 2-0-ra áll. Minden 
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más Davis Kupa-, ATP Kupa- és Billie Jean King Kupa-mérkőzés esetén a páros mérkőzések érvénytelenek, ha a 
döntetlen már eldőlt. 
 
9) A "Pro Set"-ben szerzett eredmények csak a következő ajánlatokra érvényesek: "Match", "Set Handicap", 
"Set Betting" és "Total Sets".  Minden más típusú ajánlat érvénytelennek minősül, kivéve azokat az ajánlatokat, 
amelyek eredménye már eldőlt.                                                                         Amennyiben egy mérkőzést a piac 
közzétételének időpontjában feltételezettől eltérő formátumban/szettszámmal játszanak le, Unibet 
érvényteleníti az X, Y, Z-re vonatkozó piacokat, kivéve, ha a szükséges számú eseményt már elértük, függetlenül 
a formátum/szettszám változásától. 
 
 
10) Általános szabályként a "tie-break" mindig csak 1 játéknak minősül, függetlenül a győzelemhez szükséges 
pontok számától vagy a "tie-break" formátumától. A következő tie-break forgatókönyvek az alábbiak szerint 
kerülnek eldöntésre: 
 
- "Match tie-break": Általában a döntő szett helyett játsszák, ha mindkét résztvevő ugyanannyi szettet nyert. A 
rendezés szempontjából ez teljes szettnek és játéknak is számít, és ennek megfelelően számolják. A vonatkozó 
ajánlatok kiegyenlítése során azonban nem számít tie-breaknek; 
 
- "Tiebreak 6-6 szettben, az első 7 pontig": A kiegyenlítés szempontjából ez 1 játszmának minősül, és ennek 
megfelelően számít, valamint a vonatkozó ajánlatok kiegyenlítése szempontjából tie-breaknek; 
 
- "Tiebreak 6-6-os szettben, az első 10 pontig": A kiegyenlítés szempontjából ez 1 játszmának minősül, és ennek 
megfelelően számít, valamint a vonatkozó ajánlatok kiegyenlítése során tie-breaknek számít; 
 
 
- "Tiebreak 12-12-nél egy szettben, az első 7 pontig": A kiegyenlítés szempontjából ez 1 játszmának minősül, és 
ennek megfelelően számít, valamint a vonatkozó ajánlatok kiegyenlítése szempontjából tie-breaknek számít; 
 
- "Tiebreak 3-3 szettben, az első 7 pontig" (más néven Fast 4 formátum): A kiegyenlítés szempontjából ez 1 
játszmának minősül, és ennek megfelelően számít, valamint a vonatkozó ajánlatok kiegyenlítése szempontjából 
tie-breaknek; 
 
- "Tiebreak Tízes": Egy olyan mérkőzés, amely kizárólag tie-breakből áll, ahol az a résztvevő nyer, aki elsőként 
éri el a 10 pontot és 2 pont előnnyel vezet. Ez mind tie-breaknek, mind teljes mérkőzésnek számít a vonatkozó 
ajánlatok elszámolása szempontjából. 
 
Amennyiben valamely mérkőzés a fentiekben nem felsorolt tie-break formátumot tartalmaz, az ajánlatokat az 
ITF által leírt meghatározások szerint, vagy távollétében a fent felsorolt példákhoz elvileg legközelebb álló 
meghatározások szerint kell rendezni. 
 
11) A fő sorsolásnak az irányító testület által történő első közzététele és a verseny kezdete között elhelyezett, a 
verseny győztesére utaló Win/Place és Each-Way fogadások visszatérítésre kerülnek, amennyiben a felsorolt 
résztvevő nem vesz részt a továbbiakban a versenyen. Kivételt képeznek azok a résztvevők, akik még mindig 
részt vesznek a selejtező szakaszokban, mivel ezek aktív résztvevőknek minősülnek. 
 
12) ÚJ szakasz: A szezonhoz kapcsolódó teljesítményekre (pl. "a megnyert Grand Slam-címek száma" vagy "a 
top 20-ban való helyezés igen/nem") kötött fogadások érvénytelenek, ha a játékos nem játszik legalább 5 
ranglistapontot adó versenyen a szezon során.  
 

29. Röplabda 
 
1) Az úgynevezett "Aranyszett" során elért pontok nem számítanak bele az adott mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatok elszámolásába, kivéve a torna előrehaladására és a torna végeredményére vonatkozó fogadásokat. 
 



 

64 
 

Classified as General 

2) Az olyan ajánlatok, amelyek az egyes játékosok teljesítményére vonatkoznak egy mérkőzésen (például: X 
játékos által elért összes pont), vagy amelyek 2 egyes játékos teljesítményét állítják szembe egymással egy 
mérkőzés során (például: X vagy Y játékos közül melyik fogja a legtöbb pontot szerezni), megkövetelik, hogy az 
összes felsorolt személy aktív résztvevője legyen az adott mérkőzésnek ahhoz, hogy a fogadások érvényesek 
legyenek. 
 
3) Az olyan befejezetlen mérkőzésekre vonatkozó "Over/Under" és "Handicap" ajánlatok, amelyek kimenetele 
már a játék megszakítása előtt eldöntött és/vagy ahol a játék további folytatása nem eredményezhet az 
említett ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakításig elért eredmény alapján kerülnek kiegyenlítésre. Ezen 
elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett szettek számától függően szükség szerint hozzáadják azt a 
minimálisan szükséges számú eseményt, amely az ajánlat természetes befejezéséhez szükséges lett volna. 
Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet eredményez, amelyben semmilyen lehetséges változtatás nem 
befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, akkor ezt a helyzetet is így kell rendezni. Lásd a tenisz szakaszban 
található példákat. 
 
4) Minden "Correct Score" ajánlat, "Páratlan/Páros" ajánlat, valamint azok az ajánlatok, amelyek a mérkőzés 
egy adott időszakának/időszakának győztesére vonatkoznak (például "Melyik csapat nyeri az 1. szettet?" és "2. 
szett - verseny 15 pontig", a mérkőzés vonatkozó részét kell befejezni. 
 
5) A fentiekben nem részletezett valamennyi ajánlattípus esetében legalább egy játszma befejezése szükséges 
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a játék 
megszakítása előtt eldöntött, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
6) Egyéni játékosok teljesítményére vonatkozó ajánlatok (például: X játékos által a világbajnokságon elért 
összes pont) vagy 2 egyéni játékos egy adott időszakban/versenyen/szezonban elért teljesítményét 
szembeállító ajánlatok (például: X vagy Y játékos közül melyikük fogja a legtöbb pontot szerezni az alapszakasz 
során), megkövetelik, hogy a fogadás elfogadása után a felsorolt személyek mindegyike aktív résztvevője 
legyen legalább még egy, az ajánlatra vonatkozó mérkőzésnek, hogy a fogadás érvényes legyen. . 
 

30. Téli sportok  
 
1) Ez a szakasz a következő sportágakra érvényes: Alpesi síelés, biatlon, sífutás, freestyle, északi összetett, 
rövidpályás síelés, síugrás, snowboard és gyorskorcsolya. 
 
2) Egy verseny eredményei akkor tekinthetők érvényesnek, ha azt az adott sportág irányító testülete az adott 
kategóriában érvényes versenynek nyilvánította. Ez vonatkozik arra az esetre, ha egy versenyszámot 
lerövidítenek, például kettő helyett csak egy futamból/ugrásból áll, vagy ha egy versenyszámot más helyszínre 
helyeznek át.  
 
3) A megszakított/nem befejezett versenyek esetében minden olyan ajánlat, amelynek kimenetele már a játék 
megszakítása előtt eldőlt, és a játék további folytatása nem vezethetne más eredményre, érvényesnek minősül, 
és ennek megfelelően kerül elszámolásra. 
 
4) Minden ajánlat érvénytelennek minősül, ha egy versenyszám eredeti/meghatározott formája teljesen 
megváltozik, mint például a síugrásban a sánc mérete, a sífutásban a stílus stb. 
 
5) Unibet fenntartja a jogot, hogy a Tattersalls 4. szabályát alkalmazza abban az esetben, ha egy "csoportos 
fogadás" ("Best of X") ajánlatban nem indul. 
 
6) A konkrét téli sporteseményekhez kapcsolódó ajánlatok (kivéve például az összesített osztályzatokra, 
olimpiai, világ- és kontinentális versenyekre vonatkozó fogadásokat), azzal a kifejezett feltételezéssel kerülnek 
felajánlásra, hogy az adott esemény lesz a következő esemény, amelyet az adott sportágban/szakágban 
rendeznek. Amennyiben az adott eseményt bármilyen okból áthelyezik, és az adott sportágban/szakágban egy 
pontosan hasonló eseményt tartanak ugyanott, legfeljebb 72 óra múlva kezdődően, a fogadások az adott 
sportág/szakág következő tervezett eseményére érvényesek. Így például, ha ugyanazon sportág/szakág két 
különálló versenyét péntekre és szombatra tervezik, és a pénteki versenyt szombatra vagy vasárnapra helyezik 



 

65 
 

Classified as General 

át, a pénteki versenyre kötött fogadások a következő tervezett eseménynek, ebben az esetben a szombati 
eseményeknek megfelelően kerülnek elszámolásra. Abban az esetben, ha az adott sportágban/diszciplínában 
csak 1 verseny van beütemezve, és a kezdési időpontot 72 óránál rövidebb időre helyezik át, a fogadások 
érvényesek maradnak, és ennek megfelelően kerülnek elszámolásra. Amennyiben az eredetileg tervezett 
időpontot követő 72 órán belül nem kerül megrendezésre ugyanilyen vonatkozású esemény, a fogadások 
érvénytelennek minősülnek. 
 
7) Két vagy három résztvevő közötti "fej-fej mellett" esetén a felsorolt résztvevők közül legalább az egyiknek 
teljesítenie kell a fogadás tárgyát képező utolsó futást/állást/ugrást ahhoz, hogy a fogadás érvényesnek 
minősüljön. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a sífutó sprintversenyekre, amelyek különböző kiesési 
szakaszokat tartalmaznak, valamint a síugró versenyekre. Ezekben az esetekben az elszámolás a hivatalos 
besorolás alapján történik, függetlenül attól, hogy a felsorolt résztvevők közül bármelyik teljesíti-e a végső 
futást/állást/ugrást. 
 
8) Minden fogadási ajánlat elszámolása az első hivatalos eredmény bemutatása alapján történik. Azonban 
Unibet figyelembe veszi és ennek megfelelően elszámol/újra elszámol a hivatalos eredményben bekövetkezett 
változásokat követően, amelyeket a verseny lebonyolítását követő 24 órán belül adnak ki. Ahhoz, hogy az ilyen 
esetet figyelembe lehessen venni, az óvásnak kizárólag az esemény során történt eseményekre kell 
visszavezethetőnek lennie, mint például a vonal megsértése, lökések vagy a váltóversenyben történő téves 
átadás stb. Doppingügyek nem vehetők figyelembe. A fent említett 24 óra leteltével rendelkezésre álló 
eredmény tekintendő kötelező érvényűnek, függetlenül a további óvásoktól, a hivatalos eredmény 
módosításától stb. 
 
 

31. Egyéb (nem sport/különleges fogadások/politika) 
 
1) Az ebben a szakaszban meghatározott feltételek minden olyan ajánlatra vonatkoznak, amelyek észszerűen 
nem sorolhatók be a különböző sportkategóriákba (pl. TV-műsorok, politika, díjak és nyeremények, 
szépségversenyek, szórakoztatás és hasonlók). Adott esetben, és hacsak ebben a szakaszban vagy az ajánlatban 
másként nem szerepel, ezen ajánlatok elszámolása a <B szakasz, 5. bekezdés> szerinti Unibet szabályai alapján 
történik. 
 
2) Hacsak az alábbiakban vagy a fogadási ajánlatban másképp nem szerepel, minden olyan fogadás, amely ebbe 
a szakaszba tartozik, az eredmény hivatalos kihirdetéséig érvényes, függetlenül az eredmény kihirdetésének 
késedelmétől, az eredmény kihirdetéséhez szükséges extra szavazási fordulótól stb. 
 
3) Minden olyan nyitott ajánlat, amely olyan résztvevőket érint, akik visszalépnek/kilakoltattak a 
tévéműsorokból (akár önként, akár a szervező döntése nyomán távoznak), elveszettként kerül elszámolásra. 
Amennyiben ugyanaz a résztvevő később újra benevez ugyanabba a versenybe, új versenyzőként kezeljük, így a 
korábbi fogadások elveszettként kerülnek elszámolásra. 
 
4) A résztvevő eltávolítására vonatkozó fogadások csak a következő tervezett műsorra érvényesek. A 
kilakoltatás módjának, az ugyanazon adás során kieső résztvevők számának és/vagy felállásának, vagy bármely 
más, észszerűen nem várható tényezőnek a megváltozása a "Következő kilakoltatásra" vagy "Következő 
kiesésre" utaló fogadások érvénytelenítését eredményezi. 
 
5) Abban az esetben, ha a műsor a hivatalos győztes kihirdetése előtt véget ér, a fogadásokat a nem kiesett 
versenyzők közötti döntetlen (azaz holtverseny) formájában kell rendezni. A már kiesett versenyzőkre tett 
Win/Place fogadások elveszettként kerülnek elszámolásra. 
 
6) a. A politikai piacok a megerősített eredménynek megfelelően kerülnek elszámolásra, miután azt a választás 
lebonyolításáért felelős kormányzati szervezet az adott joghatóságon belül először közzétette a hivatalos 
honlapján/szociális médiában.  
  
b. Unibet fenntartja a jogot, hogy az elismert nemzeti műsorszolgáltatók konszenzusából gyűjtött információkat 
felhasználja a piacok elszámolása érdekében, mielőtt a <C. szakasz, 31. bekezdés, 6(a)> 6. pont a) alpontjában 
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leírt hivatalos eredményt kihirdetik és megerősítik. Az ellenfél bármely nyilvános engedménye szintén oknak 
minősül a kiegyenlítésre. <A szakasz 6. bekezdésének 2. pontja>. 
  
c. A kihirdetett vagy közzétett hivatalos eredmény esetleges óvásokból, vitákból, másodfokú eredményekből 
és/vagy a hivatalos eredmény egymást követő módosításaiból eredő változások a kihirdetett/megerősített 
hivatalos eredményt követően nem vehetők figyelembe. 
 
 

32. Vegyes harcművészetek 
 
1) Minden felajánlást az illetékes irányító testület hivatalos eredménye alapján rendeznek, amelyet a 
ringbemondó a küzdelem végén azonnal kihirdet. A hivatalos eredmény első kihirdetése után a hivatalos 
eredményen végrehajtott módosítások nem kerülnek figyelembe vételre, kivéve azokat, amelyeket a hivatalos 
szervezet a ringbemondó egyértelmű emberi hibáinak kijavítása érdekében hajt végre.  
 
2) Hacsak nincs egyértelműen meghatározva, hogy a mérkőzések meg nem erősítettek, a fogadások csak akkor 
érvényesek, ha a mérkőzésre azon a kártyán/napon kerül sor, amelyre meghirdették, függetlenül a 
helyszín/helyszín esetleges megváltozásától. A fogadások érvénytelennek minősülnek, ha a szervező szerv 
hivatalos bejelentése szerint a mérkőzés időpontját elhalasztják, más kártyára helyezik át, vagy a bunyósok 
megváltoznak, még akkor is, ha a mérkőzés végül az eredetileg meghirdetett időpontban kerül megrendezésre. 
 
3) A <C. szakasz 33. bekezdés 4. pontja> szerinti esetek kivételével, a címkiírások kiegészítése vagy eltávolítása 
(példa: egy eredetileg nem címmeccsnek meghirdetett mérkőzés címmeccsre változik) vagy a súlycsoportok 
megváltoztatása, valamint, ha valamelyik/két harcos nem éri el az előre meghatározott súlyt, nem eredményezi 
az ajánlatok érvénytelenítését, amennyiben a mérkőzés a meghirdetett kártyán kerül megrendezésre. 
 
4) Ha bármilyen okból a fogadás elfogadása és a tényleges mérkőzés között a mérkőzés tervezett meneteinek 
száma megváltozik, akkor az olyan ajánlatok, amelyek konkrétan utalnak a menetekre, mint például a 
"Körfogadás", "Menetek csoportja", "Over/Under", "Győzelmi módszer" és "A távra", vagy más olyan ajánlatok, 
amelyeket az ilyen változás érintene, érvénytelennek minősülnek. 
 
5) Az elszámolás szempontjából, amennyiben a küzdelem bármilyen okból megszakad a menetek között, pl. a 
menet kezdete előtti kiállás, diszkvalifikáció, a gongszó elmaradása, a küzdelmet az előző menet végén 
befejezettnek kell tekinteni. 
 
6) A "No Contest"-nek nyilvánított küzdelmekre vonatkozó ajánlatok, vagy ha egyik bunyóst sem nyilvánítják a 
küzdelem egyetlen győztesének, érvénytelennek minősülnek, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen 
eredményt fogadási céllal ajánlották fel, vagy azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a döntés előtt 
eldőlt, és a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehetett megváltoztatni; ezeket az ajánlatokat az eldöntött 
eredménynek megfelelően rendezik. 
 
7) Az alábbi leírások a különböző forgatókönyvek esetében alkalmazandó kimeneteleknek tekintendők: 
 
- "Befejezés": Győzelem KO-val (Knockout), TKO-val (Technical Knockout), DQ-val (Disqualification, Kizárás), 
Submission, "törülköződobás" bármelyik harcos sarkából, bármilyen bírói megszakítás, amely bármelyik harcost 
a küzdelem egyetlen győztesének nyilvánítja; 
 
- "Pontok/döntés": Bármilyen győzelem a bírói pontozólapok alapján; 
 
- "Egyhangú döntés": Olyan döntés, amelyben minden bíró ugyanazt a bunyóst hirdeti ki győztesnek; 
 
- "Többségi döntés": Olyan döntés, ahol a bírók többsége ugyanazt a harcost nyilvánítja győztesnek, míg a bírók 
kisebbsége döntetlennek nyilvánítja a mérkőzést; 
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- "megosztott döntés": Olyan döntés, amikor a bírók többsége egy adott bunyóst nyilvánít győztesnek, míg a 
bírók kisebbsége a másik bunyóst nyilvánítja győztesnek; 
 
- "Többségi döntetlen": Az a döntés, amikor a bírók többsége döntetlennek nyilvánítja a mérkőzést, míg a bírók 
kisebbsége egy adott bunyóst nyilvánít győztesnek; 
 
- "Osztott döntetlen": Olyan döntés, amikor a bírói pontozólapok mindegyike más-más eredményt hirdet a 
küzdelemben, és egyik eredmény sem érvényesül a másik felett. 
 
8) Egy mérkőzés csak akkor tekinthető "a végéig tartó" küzdelemnek, ha az összes tervezett menet teljes 
időtartama után pontozásos/bírói döntést hoznak.  Ha a bírói vagy bírói döntést a tervezett menetek teljes 
számának befejezése előtt ítélik oda (technikai döntés vagy nem verseny), akkor az olyan ajánlatok, mint a 
"váltott menet fogadások", "váltott menetcsoport", "Over/under", és "a távolságig" érvénytelennek 
minősülnek, kivéve, ha a végeredmény már eldőlt. A körökre vagy körcsoportokra történő fogadás elszámolási 
céllal arra vonatkozik, hogy a bunyós az adott körben/körcsoportban KO-val, TKO-val, diszkvalifikációval vagy 
behódolással nyer. Abban az esetben, ha a küzdelem vége előtt technikai döntés születik, akkor minden 
fogadás "Győzelem döntéssel" típusú fogadásként kerül elszámolásra. Az elszámolás céljából a menetekre vagy 
menetcsoportokra történő fogadás arra vonatkozik, hogy a sportoló az adott menetben/menetcsoportban 
kiütéssel, technikai kiütéssel, diszkvalifikációval vagy megadással nyer. Amennyiben a mérkőzés vége előtt 
technikai döntés születik, minden fogadás "döntés általi győzelemként" kerül elszámolásra. 
 
 
9) Azokban az ajánlatokban, ahol döntetlen/egyenlőség lehetséges, és nem kínáltak esélyt ilyen kimenetelre, a 
fogadások érvénytelennek minősülnek, amennyiben a hivatalos eredményt ilyennek nyilvánítják. Az elszámolás 
szempontjából azok a küzdelmek, amelyek kimenetelét "Többségi döntetlen"-nek vagy "Osztott döntetlen"-nek 
nyilvánítják, döntetlen/egyenlőségi eredménynek tekintendők, és az ajánlatok ennek megfelelően kerülnek 
elszámolásra. 
 
10) A forduló/harc időtartamára utaló fogadások a fordulóban/harcban eltelt tényleges időt jelentik, a 
tervezett forduló/harc időtartamától függően. Például egy Over 4,5 Total Rounds (Több mint 4,5 teljes menet) 
fogadás Overként kerül kiegyenlítésre, amint az 5. menetben eltelt két perc és 30 másodperc. 
 
11) A statisztikákon alapuló ajánlatok, mint például "A legtöbb leütést elérő harcos" vagy "A legtöbb jelentős 
ütést elérő harcos", az irányító testület vagy az ilyen statisztikákhoz elismert hivatalos partnere által kiadott 
eredmények alapján kerülnek kiegyenlítésre. Az elszámolás alapja az a meghatározás, amellyel a hivatalos 
irányító testület az említett statisztikákat kiadja. Abban az esetben, ha mindkét bunyósról kijelentik, hogy 
ugyanazt az eredményt érte el, és az említett eredmény nem állt rendelkezésre lehetséges eredményként 
fogadási célokra, a fogadások érvénytelenítésre kerülnek. 
 
12) Azok a piacok, amelyek ugyanazon kártya különböző mérkőzéseit állítják szembe vagy számolják össze, mint 
például a "Összes KO/TKO a kártyán" vagy "Összes döntéssel végződő mérkőzés a kártyán", jelzik a kártyán 
szükséges mérkőzések számát, vagy konkrétan felsorolják a kártya azon részét, amelyre a fogadás vonatkozik. A 
fogadások akkor is érvényesek maradnak, ha valamelyik mérkőzés törlésre kerül, de a kártyán szereplő 
mérkőzések száma vagy a kártya adott része változatlan marad (például: átfoglalás, cserebunyós vagy a fő 
kártyára áthelyezett undercard/előzetes mérkőzések). Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a felsorolt 
számú mérkőzésre nem kerül sor a kártya vagy annak az adott része során, amelyre a fogadás vonatkozik, a 
fogadások érvénytelennek minősülnek. 

33. Snooker 
 
1) Minden fogadás addig marad érvényes, amíg a mérkőzés/ajánlat a verseny keretein belül zajlik, függetlenül a 
menetrendben bekövetkezett változásoktól stb. 
  
2) A "mérkőzés" fogadási ajánlatok a versenyen való továbbjutás vagy a tornagyőzelem általános elvén 
alapulnak, attól függően, hogy a mérkőzés a verseny melyik szakaszára vonatkozik. A következő fordulóba 
továbbjutó vagy a tornát megnyerő játékos tekintendő a fogadás nyertesének, függetlenül a mérkőzés 
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időtartamától, a visszalépéstől, a kizárástól stb. függetlenül. Ezeknél a fogadásoknál legalább egy frame 
befejezése szükséges ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 
 
3) Az olyan befejezetlen mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Over/Under" ajánlatok, amelyek kimenetele 
már a megszakítás előtt meg van határozva és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhet az említett 
ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakítás bekövetkezéséig elért eredmény alapján kerülnek elszámolásra. 
Ezen elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett frame-ek számától függően szükség szerint 
hozzáadódik az a minimálisan szükséges számú esemény, amely az ajánlat természetes befejezéséhez 
szükséges lett volna. Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet eredményez, amelyben semmilyen lehetséges 
változtatás nem befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, akkor ez a számítás így kerül elszámolásra. Lásd a tenisz 
szekció példáit. 
 
4) A "hendikep" ajánlatok megkövetelik, hogy minden tervezett frame-et be kell fejezni ahhoz, hogy a 
fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az eseményeket, amelyek kimenetele már a megszakítás előtt 
eldöntött és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhetne más eredményt az említett ajánlatokban, 
amelyek ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. Lásd a Tenisz szekció példáit. 
 
5) Minden "Correct Score", "Odd/Even" és olyan ajánlat, amely a mérkőzés egy adott szakaszának győztesére 
vonatkozik (pl. "A játékos megnyeri az első szettet" vagy "Az első játékos eléri az X frame-et"), megköveteli, 
hogy a mérkőzés vonatkozó része befejeződjön. 
 
6) A fentiekben nem részletezett valamennyi ajánlattípus esetében legalább egy frame befejezése szükséges 
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a játék 
megszakítása előtt eldől, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
7) Újraindulás esetén az adott frame-re tett összes fogadás érvénytelennek minősül, és új piacot nyitnak. 
Kivételt képeznek azok az ajánlatok, amelyek kimenetele már az újrajátszás előtt meg van határozva, és a játék 
további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  
 
8) Minden olyan ajánlat, amely "{x}+break"-re hivatkozik, a {x} vagy annál több break előfordulása esetén 
igenként kerül elszámolásra. Például a "100+ break az 1. frame-ben" ajánlatot akkor kell igennek tekinteni, ha 
az 1. frame-ben pontosan 100 break van. 
 

34. Darts 
 
1) Minden fogadás addig marad érvényes, amíg a mérkőzés/ajánlat a verseny keretein belül zajlik, függetlenül a 
menetrendben bekövetkezett változásoktól stb. 
 
2) A "mérkőzés" fogadási ajánlatok a versenyen való továbbjutás vagy a tornagyőzelem általános elvén 
alapulnak, attól függően, hogy a mérkőzés a verseny melyik szakaszára vonatkozik. A következő fordulóba 
továbbjutó vagy a tornát megnyerő játékos tekinthető a fogadás nyertesének, függetlenül a mérkőzés 
időtartamától, visszalépéstől, kizárástól stb. függetlenül, feltéve, hogy a mérkőzés ténylegesen megkezdődik.  
 
3) Az olyan befejezetlen mérkőzésekre/eseményekre vonatkozó "Over/Under" ajánlatok, amelyek kimenetele 
már a megszakítás előtt eldöntött és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhetne az említett 
ajánlatoktól eltérő eredményt, a megszakításig elért eredmény alapján kerülnek elszámolásra. Ezen 
elszámolások kiszámításához a mérkőzésre tervezett szakaszok számától függően szükség szerint hozzáadódik 
az a minimálisan szükséges számú esemény, amely az ajánlat természetes befejezéséhez szükséges lett volna. 
Amennyiben ez a számítás olyan helyzetet eredményez, amelyben semmilyen lehetséges változtatás nem 
befolyásolhatja az ajánlat kimenetelét, akkor ez a számítás így kerül elszámolásra. Lásd a tenisz szakaszban 
található példákat. 
 
4) A "Handicap" ajánlatok megkövetelik, hogy minden tervezett szettet befejezzenek ahhoz, hogy a fogadások 
érvényesek legyenek, kivéve azokat az eseményeket, amelyek kimenetele már a megszakítás előtt eldöntött 
és/vagy a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt az említett ajánlatokhoz képest, 
amelyek ennek megfelelően kerülnek elszámolásra. Lásd a Tenisz szekció példáit. 
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5) Minden "Correct Score", "Páratlan/Páros" és olyan ajánlat, amely a mérkőzés egy adott szakaszának 
győztesére vonatkozik (pl. "Pl. A játékos megnyeri az első szettet" vagy "Az első játékos eléri az X szettet"), 
megköveteli, hogy a mérkőzés vonatkozó része befejeződjön. 
 
6) A fentiekben nem részletezett valamennyi ajánlattípus esetében legalább egy szett befejezése szükséges 
ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve azokat az ajánlatokat, amelyek kimenetele már a játék 
megszakítása előtt eldöntött, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
7) A mérkőzésen/eseményen belül egy adott játékos több előfordulásával kombinált ajánlatok (például: King of 
the Oche stb.) megkövetelik, hogy az ajánlati fogadással kapcsolatos összes konnotációnak teljes mértékben és 
kétséget kizáróan meg kell felelni. Amennyiben az ajánlat 1 vagy több része döntetlennel végződik, a fogadások 
VESZTETTEL kerülnek kiegyenlítésre. 
 
8) Minden olyan ajánlat, amely a "{x}+kifizetés" kifejezésre utal, a {x} vagy annál nagyobb összegű kifizetés 
előfordulása esetén igenként kerül kiegyenlítésre. Például a "100+Checkout - 1. szakasz" ajánlat akkor kerül 
igenként elszámolásra, ha az 1. szakaszon pontosan 100 checkout van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Sportokra vonatkozó korlátozások 
 
 
1) Ahogyan az A. rész 4.1 bekezdésében említettük, a [Szolgáltató] fenntartja a jogot a nettó kifizetés 
korlátozására (a tét levonása utáni nyeremény) bármely fogadáson vagy fogadás kombináción egy 
számlatulajdonos vagy egy együtt működő ügyfélcsoport esetében. 
 
2) Az alábbi korlátokat meghaladó nyeremények nem kerülnek kifizetésre, kivéve ha azt ettől eltérően 
jeleztük. 
 
3) A limitek a sporttól, a verseny típusától és a fogadási ajánlat típusától függően változnak. Ha egy 
fogadás több sportból/kategóriából/mérkőzésből és/vagy ajánlat típusból álló kombinációt tartalmaz, a 
nyereményre a kombináció legalacsonyabb limitje vonatkozik, az alábbiak szerint. 
 
1. Futball: 
a. A 250 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) A FIFA vagy UEFA által szervezett Férfi nemzetközi bajnokságok, beleértve a kvalifikációkat; 
(ii) A FIFA vagy UEFA által szervezett férfi nemzetközi klub bajnokságok, beleértve a 
kvalifikációkat; 
(iii) Bármely felső szintű férfi nemzeti liga, a következő országokban: Dánia, Anglia, 
Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Skócia, Svédország és 
Spanyolország; 
(iv) Bármely fő nemzeti férfi kupa a következő országokban: Dánia, Anglia, Franciaország, 
Németország, Olaszország, Norvégia, Skócia, Svédország és Spanyolország. 
 
A 100 000 € limit a következő kategóriákba tartozó minden bajnoksághoz/mérkőzéshez kapcsolódó 
ajánlatra vonatkozik: 
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(v) Minden más nemzetközi bajnokság; 
(vi) Minden más nemzetközi klub bajnokság; 
(vii) Minden más ország felső szintű nemzeti bajnoksága; 
(viii) Fő nemzeti kupák minden országban; 
(ix) Minden nemzeti, 2ik szintű férfi liga a következő országokban: Dánia, Anglia, Franciaország, 
Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Spanyolország; 
(x) Bármely, a FIFA által szabályozott nemzetközi barátságos mérkőzés. 
Az 50 000 € limit vonatkozik minden olyan versenyre/mérkőzésre vonatkozó fogadásra, amely 
bármely más futballra vonatkozik, kivéve a strandfocit és futsalt. 
b. A játékosokra (beleértve a sárga/piros lapokat), átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, 
szögletekre, kapura rúgásra és másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy 
verseny/játszma szempontjából PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek 
érvényesek. 
 
2. Kosárlabda 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) A FIBA által szervezett férfi NBA, Euro Liga, olimpiai, nemzetközi és kontintentális 
bajnokságok. 
a. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes kosárlabda ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
3. Jégkorong 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Az IIHF által szervezett férfi NHL, olimpiai, nemzetközi és kontinentális bajnokságok. 
(ii) A következő országok összes felső szintű férfi nemzeti ligáira: Finnország és Svédország. 
a. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes jégkorong ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
4. Kézilabda 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Az IHF által szervezett olimpiai, nemzetközi és kontinentális férfi Bajnokságok. 
a. A 25 000 € limit minden, a fenti kategóriákon kívüli kézilabda ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
5. Röplabda 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) A FIVB által szervezett férfi olimpiai, nemzetközi és kontinentális bajnokságok. 
a. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes röplabda ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
6. Tenisz 
a. A 150 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Grand Slam Bajnokságok 3ik körtől. 
b. A 75 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
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ajánlatra érvényes: 
(ii) ATP és WTA Bajnokságok a negyeddöntőktől kezdődően. 
c. Az összes többi versenyre/mérkőzésre vonatkozó ajánlatra 40 000 € limit érvényes. 
 
7. Amerikai futball és baseball 
a. Az 50 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) NFL és MLB. 
b. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes amerikai futball vagy baseball ajánlatra 
érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
8. Ausztrál szabályok 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) AFL. 
b. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes ausztrál verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes. 
Classified as General 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
9. Krikett 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Nemzetközi mérkőzések és nemzeti felső ligák. 
a. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes krikett verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
10. Darts 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Bármely, az Egyesült Királyságban TV által közvetített esemény. 
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes darts verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
11. Golf 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Major versenyek, WGC, PGA, Európai és LPGA Tour események; Ryder és Solheim Kupa. 
a. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes golf verseny/mérkőzés ajánlatra érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
12. Rögbi Liga 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) A RILF által szervezett férfi Nemzetközi mérkőzések, Egyesült Királyság Felső Ligák és NRL. 
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes Rögbi Liga verseny/mérkőzés ajánlatra 
érvényes. 
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c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
13. Union Rögbi 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Az IRB által szervezett férfi nemzetközi mérkőzések, Ausztrália, Új-Zéland és Egyesült 
Királyság Felső Ligák. 
Classified as General 
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes Union Rögbi verseny/mérkőzés ajánlatra 
érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
14. Snooker 
a. A 100 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Bármely, az Egyesült Királyságban TV által közvetített esemény. 
b. Az 50 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes snooker verseny/mérkőzés ajánlatra 
érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
15. Motorsportok 
a. Az 50 000 € limit minden, az alábbi kategóriákba sorolható versenyre/mérkőzésre vonatkozó 
ajánlatra érvényes: 
(i) Forma 1, MotoGP, Moto 2 & Moto 3. 
b. A 25 000 € limit a fenti kategóriákon kívüli összes motorsport verseny/mérkőzés ajánlatra 
érvényes. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
 
16. Más sportok 
a. A 40 000 € limit vonatkozik minden versenyre/mérkőzésre a következő sportokban: atlétika, 
bandy, eSports, ökölvívás, kerékpár, salakmotorozás és téli sportok. 
b. A 25 000 € limit érvényes minden más sport kategóriába tartozó verseny/mérkőzés ajánlatra. 
c. A játékosokra, átigazolásokra, menedzserekre, büntetésekre, szögletekre, kapura rúgásra és 
másokra vonatkozó ajánlatok, amelyek nem döntőek egy mérkőzés/liga/bajnokság szempontjából 
PR és Újdonság fogadásoknak minősülnek és ugyanazon limitek érvényesek. 
17. Nem sport, póker, PR és újdonság fogadások 
a. A 10 000 € limit vonatkozik a kategóriához tartozó minden más ajánlatra. Ide tartoznak a 
sporthoz kapcsolódó ajánlatok is, mint játékos átigazolások, következő menedzser, stb. 
 

D. Verseny 

1) Lóversenyek 
 
1) Általános lóversenyszabályok 
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a) Az ebben a szakaszban szereplő valamennyi feltétel kizárólag a lóversenyekre vonatkozik, és elsőbbséget 
élvez minden más szabállyal vagy feltétellel szemben. 
 
b) Minden fogadásra a Tattersalls fogadási szabályai vonatkoznak a http://www.tattersallscommittee.co.uk/ 
oldalon leírtak szerint. Ezek a szabályok szabályozzák a fogadások elszámolását, ha bármi olyan esemény 
történik, amelyre nem vonatkoznak az ebben a szakaszban szereplő szabályok. 
 
c) A kifizetések a "Mérlegelés" időpontjában kiadott hivatalos eredmény alapján történnek. Az eredmény 
kihirdetése után bekövetkezett bármilyen változás nem vehető figyelembe. Amennyiben az Egyesült 
Királyságban, Írországban és Dél-Afrikában megrendezett versenyeken, ahol az eredeti eredményt/helyezési 
sorrendet végül módosítják, a versenyrendező a "first past the post" szabály alapján rendezi az eredményeket. 
Az utólagos módosításokat nem veszik figyelembe az elszámolás során, kivéve azokat az eseteket, amikor 
valamelyik lovat fénymérés miatt kizárják. Ilyen esetekben a "Mérlegelés" utáni eredmény számít. A fent 
említetteken kívül más országokban megrendezett versenyek esetében a "Weigh In" (vagy hasonló helyi 
eljárás) időpontjában kiadott hivatalos eredmény számít. 
 
d) Minden fogadás, az "Ante Post Betting" kivételével, érvénytelennek minősül, amennyiben a versenyt 
feladják vagy érvénytelennek nyilvánítják. Amennyiben a futamot egy későbbi napra halasztják és a "Végleges 
nyilatkozatok" érvényben maradnak, minden fogadás érvényesnek tekintendő, feltéve, hogy az említett futam 
helyszínét nem változtatták meg. Más esetben minden fogadás érvénytelennek minősül.  
 
e) Bármely fogadási ajánlathoz kapcsolódóan közzétett, a kezdési időpontokra vonatkozó hivatkozások a 
verseny hivatalos, helyi idő szerint tervezett időpontjára vonatkoznak. Hacsak a lóversenyszabályzat másként 
nem rendelkezik, minden fogadás érvényes, függetlenül a verseny kezdési időpontjának esetleges változásától. 
 
f) Téves rajt vagy bármely más olyan esemény esetén, amely a futam újrafutását eredményezi, a futam nem 
tekinthető "a startoló utasítása alapján" lefutottnak. Ebben az esetben a téteket visszatérítik az újrafutamban 
részt nem vevő versenyzőknek. A fennmaradó szelekciókra vonatkozó visszatérítésre a Tattersalls 4. szabálya 
vonatkozik. Az újrafutamban részt vevő futók száma határozza meg a "helyezés" feltételeit. Az Ante Post 
fogadásokra azonban a szokásos Ante Post szabályok vonatkoznak. 
 
g) Amennyiben egy futamot "No-Race"-nek nyilvánítanak, és újrafutásra kerül sor, az összes fogadás az 
újrafutásban részt vevő lovakra érvényes. A "No-Race" futamra kínált árak az újrafutamra érvényesek, kivéve, 
ha a futam nem futott, amely esetben minden fogadás a Tattersalls 4. szabálya szerint kerül kiegyenlítésre. 
 
h) Azokra a lovakra tett fogadások kifizetése, amelyek vagy nem hajlandóak kijönni a startpadról, vagy nem 
hajlandóak elindulni egy National Hunt versenyen, a hivatalos indító kijelentése alapján történik. Amennyiben a 
hivatalos indító a lovat indulónak ítéli, a lóra tett fogadásokat elveszettnek kell tekinteni. 
 
i) Egy futam akkor minősül "Walkover"-nek, ha csak egy ló vesz részt a futamban. 
 
j) A "Walkover" és az érvénytelen futamok futamnak számítanak, de minden érintett szelekciót nem futónak 
kell tekinteni. 
 
 
 
 
2) Nyereményfogadás és Each Way fogadások 
 
a) A "Győzelem" fogadás a kiválasztott lóra tett egyszeri tét, amely csak akkor tekinthető nyertesnek, ha a 
kiválasztott ló megnyeri a versenyt. 
 
b) Az "Each Way" fogadás (más néven EW) olyan fogadás, ahol a kiválasztott lónak vagy nyernie kell, vagy a 
kifizetési feltételeken belül helyezést kell elérnie. A fogadás két egyenlő téttel rendelkező részre oszlik (a 
"Győzelem" és a "Helyezés" részre): így egy 1 £-os EW fogadás összesen 2 £-ba kerül. 
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c) Minden "Each Way" fogadásra a Starting Price (más néven S.P.) helyezési feltételek vonatkoznak. Így a 
helyezési feltételeket (1/4, 1/5 és a kifizetett helyek száma) az "indulási utasítás szerint" érkező lovak száma 
határozza meg, nem pedig a fogadás elhelyezésekor bejelentett indulók száma.  
 
d) Az "Each Way" fogadási feltételek a következők: 
 
i. Hendikep-futamok: 
2-4 induló = Csak győzelem 
5-7 futó = 1/4 az esélyek 1, 2 
8-11 futó = 1/5 az esélyek 1, 2, 3 
12-15 futó = 1/4 az esélyek 1, 2, 3 
16 vagy több futó = 1/4 az esélyek 1, 2, 3, 4 
 
ii. Nem hendikepes futamok: 
2-4 futó = csak győzelem 
5-7 futó = 1/4 az esélyek 1, 2 
8 vagy több futó = 1/5 az esélyek 1, 2, 3 
 
e) Minden Each-Way páros, hármas, stb. versenyszámot a győzelemért a győzelemért, helyezésért a 
helyezésért rendeznek. 
 
f) A "Fogadás nélkül" arra a lehetőségre vonatkozik, hogy arra lehet fogadni, hogy egy adott ló képes lesz-e 
elérni egy adott célba érést (Győzelem vagy Helyezés), amennyiben a felsorolt lovak kizárásra kerülnek a 
hivatalos eredmények kiszámításából. 
 
g) Az "Each Way" feltételek a "Fogadás nélkül" piacok esetében a versenyben ténylegesen részt vevő futók 
számán alapulnak, miután a felsorolt lovakat kizárták a teljes mennyiségből vagy futókból. 
 
h) A Tattersalls 4. szabálya szerinti levonások a "Fogadás nélkül" piacokon belüli nem futók esetében 
alkalmazandók. 
 
 
3) Árak - Korai, beszállás és indulás 
 
a) Két (2) árképzési lehetőség közül lehet választani: a helyezéskori ár, vagy pedig a Kikiáltási ár (SP). Az SP a 
kiválasztott szelekciónak a verseny rajtjánál érvényes esélyére utal. Amennyiben a verseny során fogadási 
lehetőség van, az SP-t a kiválasztás utolsó elérhető esélye alapján számoljuk ki. Meg kell jegyezni, hogy az SP 
nem áll rendelkezésre Ante Post fogadások (AP) esetén. 
 
b) A korai árak (EP) a verseny napján kínált esélyek. Ezeket általában a verseny napján reggel 8 és 10 óra között 
kínálják a verseny kezdete előtt 15 perccel. Előfordulhatnak olyan esetek (például a szombati versenyek és a 
kiemelt találkozók esetében), amikor a végső bejelentések ismertté válását követően az EP-ket a fent 
említettektől eltérő időpontokban kínálják.  
 
c) Az SP alternatívái, a Board Prices (BP) vagy az Industry Prices (IP) általában a futam előtt körülbelül 15 
perccel jelennek meg.  
 
d) Bármely, az SP-nél meg nem tett fogadás a fogadás megtételekor érvényes ár alapján történik az elszámolás, 
valamint az ebben a szakaszban meghatározott egyéb szabályok vonatkoznak rá. 
 
e) Az EP-n és BP-n elhelyezett tétek visszatérítésre kerülnek abban az esetben, ha egy ló "nem megrendelésre" 
visszavonásra kerül. Az ugyanazon versenyen belül a lovakra tett esélyek a Tattersalls 4(c) szabályának 
megfelelő levonások alá esnek, ha alkalmazhatóak. 
 
f) Olyan visszalépések esetén, amelyek új piac kialakulását eredményezik. Az új piac kialakulása előtt az EP-nél 
vagy BP-nél megkötött valamennyi fogadásra a Tattersalls 4(c) szabály szerinti levonások vonatkoznak, ha 
alkalmazható. 
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g) A két (2) vagy több futóból álló futamokban a nevesített szelekciókra a fogadások a hivatalos információs 
szolgálat (PA) által a szolgálatunkhoz továbbított aktuális "Board/Show árak" szerint fogadhatók el,  
 
h) Amennyiben téves árat továbbítanak, a téves esélyekkel rendelkező kimenetelekre kötött fogadások 
érvénytelennek minősülnek.  
 
i) Azokban az esetekben, amikor egy ló visszalépését követően a Tattersalls 4. szabálya alkalmazandó, a 
"Board/Show Price" árakon nem fogadunk további fogadásokat, kivéve, ha új piacot alakítottak ki. 
 
j) A "Price Boost"-ként, "Knockout"-ként stb. kínált lovakra szintén vonatkozik a 4. szabály szerinti levonás, 
amennyiben a versenyben nem induló versenyző van. 
 
k) Az időkeretekre, az árak elérhetőségére stb. történő bármilyen utalás tájékoztató jellegűnek és nem kötelező 
érvényűnek tekintendő. Unibet fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megváltoztassa ezeket az 
időkereteket, kiadja az árakat, valamint felfüggessze bármely futam vagy fogadási lehetőség elérhetőségét. 
 
4) Névtelen favorit Fogadás 
 
A "Névtelen favorit" (fav) és a "Névtelen második favorit" (2fav) olyan szelekciókra vonatkozik, amelyeket a 
következők alapján határoznak meg: 
 
a) A "Névtelen favoritnak" azt a lovat kell tekinteni, amelyik az SP-ben a legalacsonyabb szorzóval szerepel. 
 
b) Amennyiben az SP két lovat ad vissza a legrövidebb eséllyel rendelkező lónak, a legalacsonyabb 
versenykártyaszámmal rendelkező ló minősül "Névtelen favoritnak". 
 
c) Amennyiben egy lovat "nem megrendelésre" visszavonnak, de az SP szerint mégis visszaadják a favoritot, a 
lovat nem indulónak kell tekinteni. 
 
d) "Walkover" esetén a piac megjelenése után minden fogadás érvénytelennek minősül. 
 
5) Tattersalls 4. szabály 
 
a) A Tattersalls 4. szabálya olyan esetekben alkalmazandó, amikor egy lovat visszavonnak, amely nem az induló 
utasítása szerint érkezik, vagy az indító hivatalosan úgy ítéli meg, hogy nem vett részt a versenyen. 
 
b) A Tattersalls 4. szabálya egy meghatározott értéket von le a nyertes fogadásokból annak érdekében, hogy 
kompenzálja a ló visszalépését az adott versenyben. A levonás mértékét a lónak a visszalépés időpontjában 
fennálló esélye (Early vagy Board/Show) határozza meg. 
 
c) A megmaradó lovak esélyeire vonatkozó levonások a következőkön alapulnak: 
 

Tizedes esélyek  Tört esélyek  Nettó levonások 

1,12 vagy 
alacsonyabb 

 1/9 vagy rövidebb  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% 
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1.84 - 1.99  5/6 - 49 - 50  50% 

2.00 - 2.24  Evens - 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 és magasabb  10/1 és magasabb  Nincs levonás 

 

d) A fent hivatkozott táblázatokban az esélyek tizedes és tört formátumban is szerepelnek. Abban az esetben, 
ha a tizedesjegyes opciókat nem fedezi a törtjegyes megfelelőjük, Unibet fenntartja a jogot, hogy a Tattersalls 
4. szabály szerinti levonásokat alkalmazza a tizedesjegyes táblázat alapján. 
 
e) A Tattersalls 4. szabályának alkalmazása az EP-ben elhelyezett fogadásokra a visszavont ló EP-je alapján 
történik a fogadás elhelyezésének időpontjában, függetlenül a ló visszavételének időpontjában érvényes 
nyereményszorzótól. 
 
f) Az egynél több visszavonással járó futamokra legfeljebb 90 penny/£1 levonás vonatkozik. 
 
g) Amennyiben a teljes levonás azon a piacon, amelyre a fogadást kötötték, 5 penny/£, és csak egy ló vonult 
vissza, engedményként a levonás elengedésre kerül. Ha azonban két vagy több ló vonul vissza, akkor a 4. 
szabály szerinti halmozott levonás kerül alkalmazásra. 
 
 
6) Ante Post fogadások 
 
a) Ahhoz, hogy egy fogadás Ante Post fogadásnak (AP) minősüljön, azt az éjszakai nyilatkozattételi szakasz előtt 
kell elhelyezni. A bejelentésre általában a verseny kezdete előtt 48 órával kerül sor a síkversenyek és a National 
Hunt versenyek esetében. 
 
b) A versenyen részt nem vevő lovakra tett AP téteket nem térítik vissza, és a Tattersalls 4. szabálya nem 
alkalmazandó, kivéve, ha ez külön ki van kötve. 
 
c) Amennyiben az alábbi esetek közül legalább egy bekövetkezik, az összes AP fogadást érvénytelennek 
nyilvánítjuk: 

i. A versenyt feladják. 
ii. A versenyt hivatalosan érvénytelennek nyilvánítják. 
iii. A verseny feltételei a fogadások megtétele után megváltoznak (a Tattersalls szabályai 
szerint). 
iv. Egy lovat a The Jockey Club Rules of Racing szabályai szerint kiszavaznak. 
v. A helyszín vagy a futófelület megváltozik (például a gyepes pálya földesre/közepes időjárásra 
vagy fordítva). 
vi. A versenyre történő nevezéseket újra megnyitják. 

 
d) Az ebben a szakaszban említett eshetőségektől eltekintve minden AP fogadás érvényesnek minősül, ha a 
futamot az eredeti időpontot követő 14 teljes napon belül lefutják, mindaddig, amíg a verseny feltételei 
változatlanok maradnak. Ilyen feltétel például, hogy az újratervezett futamot ugyanazon a pályán, ugyanazon a 
távon rendezik, és a futamot nem nyitják meg új nevezések számára.  Amennyiben az újratervezett futam nem 
felel meg a fent említett feltételek bármelyikének, az összes AP fogadás érvénytelennek minősül. 
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e) Az AP fogadások az elfogadás időpontjában érvényes ár- és helyezési feltételek szerint kerülnek 
kiegyenlítésre, amennyiben egy fogadást rossz esély vagy helyezési feltételek mellett fogadnak el, Unibet 
fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a fogadást érvénytelennek nyilvánítsa. 
 
7) -Forecast és Tricast fogadások 
 
1. Előrejelzés és Tricast fogadások - Általános szabályok 
 
a. Az előrejelzések 3 vagy több futóval rendelkező futamokban elérhetőek és elfogadottak. 
 
b. A tricastok olyan versenyeken fogadhatók el, ahol hivatalos számítógépes tricast osztalékot hirdettek. 
 
c. Amennyiben nem hirdetnek osztalékot, a fogadások számítógépes egyenes előrejelzésnek minősülnek az első 
és második helyezettekre, és a harmadik helyezettet leszámítjuk. 
d. Az előrejelzett fogadásokat a számítógépes SP egyenes előrejelzés hozamának megfelelően számolják el. Ha 
bármilyen okból nem adnak előrejelzési SP hozamot, a fogadások érvénytelennek tekintendők. 
 
e. Az előrejelzett fogadásokat mindig meg kell nevezni. Meg nem nevezett favoritokra nem fogadunk el 
fogadásokat, és amennyiben az ilyen fogadásokat tévedésből fogadjuk el, azok érvénytelenítésre kerülnek. 
 
f.  Az olyan Forecast és Tricast fogadások, amelyekben nem futó szerepel, érvénytelenítésre kerülnek. 
 
2. Egyenes előrejelzés 
 
Az egyenes előrejelzés az, amikor egy verseny első és második helyezett lovának pontos célba érési sorrendjére 
lehet fogadni.  
 
3. Fordított előrejelzés 
 
A fordított előrejelzés az, amikor egy verseny első és második helyezett lovára lehet fogadni, függetlenül a 
célba érési sorrendtől. Ennek a fogadásnak a költsége kétszerese az egyenes előrejelzésnek, mivel az ilyen 
fogadás 2 egyenes előrejelzésre tett fogadásnak tekinthető. 
 
4. Kombinált előrejelzés 
 
Kombinált előrejelzésről akkor beszélünk, ha egy adott futamban 3 vagy több tippet lehet választani. Ahhoz, 
hogy a fogadás nyertesnek minősüljön, a kiválasztott lovak közül 2-nek az első és a második helyen kell 
végeznie, függetlenül attól, hogy milyen sorrendben.  
 
5. Tricast 
 
A Tricast az, amikor egy futamban az első, második és harmadik helyezett ló pontos célba érési sorrendjére 
lehet fogadni.  
 
6. Kombinált Tricast 
 
A kombinált tricast az, amikor egy verseny első, második és harmadik helyezett lovára lehet fogadni, 
függetlenül a befutási sorrendtől. 
 
 
 
 
 
8) "Csak helyezés" fogadás 
 
Unibet fenntartja a jogot, hogy bizonyos versenyeken "Csak helyezés" piacot kínáljon. Az ilyen fogadások 
ugyanúgy kerülnek elszámolásra, mint az "Each Way" fogadások "Place" része. 
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a) Amennyiben egy ló visszavonásra kerül "nem megrendelésre", az adott lóra tett összes tétet visszatérítik. A 
levonások az alábbi 4. szabály szerinti táblázatoknak megfelelően kerülnek alkalmazásra. Ezek a levonások a 
visszavonás időpontjában érvényes "Place Only" árakon alapulnak, és a "Place Only" piacra vonatkoznak. 
 
b) A kifizetett helyek számát a verseny napján tett nyilatkozatok határozzák meg. Amennyiben a befutók 
számának csökkenése miatt a helyek száma csökken, a "Place Only" fogadás szempontjából a kifizetett helyek 
száma változatlan marad. Ha azonban a futók száma megegyezik a felkínált helyek számával, vagy annál 
kevesebb, akkor az erre a piacra tett fogadásokat érvénytelennek nyilvánítják, és a téteket visszatérítik.  
 
c) A fennmaradó lovak esélyeire vonatkozó levonások a következők alapján történnek: 
Tizedes szorzó Tört szorzó Nettó levonások 2. helyezett esetén Nettó levonások 3. helyezett esetén Nettó 
levonások 4. helyezett esetén (vagy annál több). 
 
d) A fent hivatkozott táblázatok tizedes és tört alakban is tartalmazzák az esélyeket. Abban az esetben, ha a 
tizedesjegyes opciókat nem fedik le a törtjegyes megfelelőik, Unibet fenntartja a jogot, hogy a tizedesjegyes 
táblázat alapján 4 levonást alkalmazzon. 
 

Tizedes esélyek  Tört esélyek  Nettó levonások 
2. helyezettnek 

Nettó levonások 
3. helyezettnek 

Nettó levonások 
4+. helyezettnek 

1,12 vagy 
alacsonyabb 

 1/9 vagy rövidebb  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  Evens - 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 vagy magasabb  21/5 vagy magasabb  Nincs levonás Nincs levonás Nincs levonás 

 
 
 
 
 
 
 
9) Különleges fogadások 
 
1. Jockey Special fogadások 
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A Jockey Specials az, amikor egy megnevezett zsokéra lehet fogadni, aki olyan lovakat lovagol, amelyek adott 
esetben egy adott találkozón meghatározott számú futamban győznek vagy helyezést érnek el.  
 
a. Abban az esetben, ha egy zsokénak, akinek 3 vagy annál kevesebb lovaglásra van kiírva, legalább 1 nem 
futott lova van, a Jockey Accumulator piac érvénytelennek minősül. Ez a rendelkezés csak akkor van érvényben, 
ha az ajánlatok a nem futó verseny eredményétől függetlenül is kiegyenlíthetők. Ebben az esetben a fogadások 
a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
 
b. A legalább 4 lovaglásra tervezett zsokékra vonatkozó zsoké-akkumulátor piacok érvényesek maradnak, 
kivéve, ha a zsokénak 2 vagy több nem futó versenyzője van. Ebben az esetben az erre a piacra tett fogadások 
érvénytelennek minősülnek. Ez a rendelkezés csak akkor lesz érvényben, ha az ajánlatok a nem futó versenyzőt 
érintő futam kimenetelétől függetlenül kiegyenlíthetők. Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött 
eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
 
c. A "Place" piacok az egyes versenyekre vonatkozó Place feltételeknek megfelelően kerülnek elszámolásra. 
 
d. Az egyéb Jockey Specials fogadások, a "Jockey Accumulator" kivételével, megkövetelik, hogy a Jockey 
megnyerje (vagy adott esetben helyezze) az összes felsorolt futamot. 
 
e. Abban az esetben, ha a Jockey Specials-ben bizonyos futamokon nem futottak, a fogadások érvénytelennek 
minősülnek. 
 
f. A Jockey Specials csak a zsoké lefoglalt lovaglásain alapul. Amennyiben egy zsoké további versenyeket kap 
egy találkozón, ezeket NEM veszik figyelembe a fogadás szempontjából. 
 
 
2. Cross Card Jockey Specials 
 
A Cross Card Jockey Specials az, amikor megnevezett zsokékra lehet fogadni, akiknek mindkettőjüknek olyan 
lovakat kell lovagolniuk, amelyek adott esetben egy adott találkozón meghatározott számú futamban győznek 
vagy helyezést érnek el.  
 
a. Abban az esetben, ha 1 vagy több találkozó nem teljesül, a fogadások érvénytelennek minősülnek. Ez a 
rendelkezés akkor lép életbe, hacsak az összes olyan ajánlat, amelyről a lemondás előtt döntöttek, és amely a 
jövőbeli eseményektől függetlenül nem változtatható meg, nem teszi lehetővé az ilyen piacok rendezését. 
Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
 
b. A Jockey Specials szabályok érvényesek. 
 
3. Tréner Specials 
 
Az edzői különversenyek az, amikor arra lehet fogadni, hogy egy megnevezett edző lovai adott esetben egy 
adott találkozón meghatározott számú futamban nyernek vagy helyezést érnek el.  
 
a. A Jockey Specials szabályok érvényesek. 
 
4. Távfogadás - Általános szabályok (minden távfogadásra alkalmazandó) 
 
a. A nyertes távolsági fogadások eredményének az első és a második helyezett ló között hivatalosan bejelentett 
távolságot kell tekinteni, feltéve, hogy a lovak a helyes pályát követték és a megfelelő súlyt vitték.  
 
b. A következő terminológia érvényes a "távolsági fogadásokra": 
 
1) "orr" = 0,05 hossz 
2) "rövid fej" = 0,1 hossz 
3) "fej" = 0,2 hossz 
4) "Nyak" = 0,3 hosszrész 
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5) "Fél hosszúság" = 0,5 hosszúság 
6) "Háromnegyed" = 0,75 hosszrész 
 
c. A "hosszok" maximális száma minden versenyszámban 12 hossz a síkversenyeknél és 30 hossz a nemzeti 
vadászversenyeknél. 
 
5. 'Meeting Winning' távolsági fogadás 
 
a. A "Meeting Winning" távolsági fogadás az, amikor egy adott találkozó összes győztes távjára lehet fogadni.  
 
b. 'Walkover' esetén, vagy ha nem hirdetnek hivatalos eredményt (például: az összes ló nem indul), a következő 
hosszúságok kerülnek hozzáadásra az összesített eredményhez: 5 hossz a síkversenyek esetében és 12 hossz a 
nemzeti vadászversenyek esetében. 
 
c. Ha egy találkozón 1 vagy több olyan futamot rendeznek, amelyet vagy feladnak, vagy érvénytelennek 
nyilvánítanak, akkor az erre a piacra tett összes fogadás érvénytelennek minősül. Ez a rendelkezés akkor lesz 
érvényben, hacsak az összes olyan ajánlat, amelyről a félbeszakadás előtt döntöttek, és amelyet a jövőbeli 
eseményektől függetlenül nem lehetett volna megváltoztatni, nem teszi lehetővé az ilyen piacok rendezését. 
Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
 
d. Unibet saját belátása szerint fenntartja a jogot, hogy egy adott nap/időszak meghatározott számú 
találkozójára vonatkozó fogadásokat ajánljon fel. Amennyiben a felsorolt találkozók bármelyikén 1 vagy több 
olyan futam van, amelyet vagy feladnak, vagy érvénytelennek nyilvánítanak, az erre a piacra tett összes fogadás 
érvénytelennek minősül. Ez a rendelkezés akkor lesz érvényben, hacsak az összes olyan ajánlat, amelyről a 
lemondás előtt döntöttek, és amelyet a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet megváltoztatni, nem teszi 
lehetővé az ilyen piacok rendezését. Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően 
kerülnek kiegyenlítésre. 
 
6. 'Race Winning' távolsági fogadás 
 
a. A "Race Winning" távolsági fogadás az, amikor egy adott verseny győztes távjára lehet fogadni.  
 
b. 'Walkover' esetén, vagy ha nem hirdetnek hivatalos eredményt (például: nem indul minden ló), az ezen a 
piacon kötött fogadások érvénytelennek minősülnek. 
 
7. 'Ló győztes' távolsági fogadás 
 
a. A "Ló győztes" távolsági fogadás az, amikor arra lehet fogadni, hogy egy adott ló megnyeri a jegyzett 
versenyt egy adott távolságon belül.  
 
b. Abban az esetben, ha "Walkover" történik, vagy az adott lovat nem futónak nyilvánítják, az összes fogadás 
érvénytelennek minősül ezen a piacon. 
 
c. Amennyiben a kiválasztott ló nem nyeri meg a versenyt, az ezen a piacon tett összes fogadás elveszettnek 
minősül. 
 
8. Lóversenyek más sportágakkal kombinálva 
 
a. Kizárólag Unibet belátása szerint dönthet úgy, hogy előre meghatározott kombinációkat kínál a Lóverseny és 
más sportágak között. 
 
b. Eltérő rendelkezés hiányában a kombinációk egy adott versenyen győztes ló és egy adott mérkőzésen 
győztes csapat/sportoló(k) kombinációját foglalják magukban. 
 
c. Abban az esetben, ha a kiválasztott lovak közül bármelyik nem futó, a fogadások érvénytelennek minősülnek. 
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d. Hacsak nincs külön kikötve, a <B szakasz, 5. bekezdés> pontban leírt elszámolási szabályok érvényesek az 
elmaradt/elhalasztott sportesemények (nem lóverseny) esetén. 
 
9. Speciális TV piacok 
 
a. Minden TV speciális piac csak azokra a versenyekre vonatkozik, amelyeket a földfelszíni brit televízió élőben 
közvetít. 
 
b. Hacsak a fogadási ajánlattal kapcsolatban külön nem szerepel, a szokásos lóversenyszabályok érvényesek. 
 
10. Ante Post Specials 
 
a. Az Unibet kizárólagos belátása szerint különböző piacok, hasonlóan, de nem kizárólagosan a "Napi 
Különlegességek"-hez, hosszú távú Ante Post futamok alapján ajánlhatók fel. 
 
b. Hacsak a fogadási ajánlattal kapcsolatban külön nem szerepel, a szokásos Ante Post szabályok érvényesek. 
 
11. "Match" fogadások 
 
a. A fogadások arra vonatkoznak, hogy a verseny végén vagy egy előre meghatározott szakasz után a felsorolt 
lovak közül melyik fog a legjobban célba érni. 
 
b. Minden piac a hivatalos eredmény alapján kerül elszámolásra. 
 
c. Amennyiben a felsorolt lovak egyike sem ér célba a versenyen, a piacra tett összes fogadás érvénytelennek 
minősül. 
 
d. Abban az esetben, ha a felsorolt lovak közül legalább egy (1) nem indul, minden fogadás érvénytelennek 
minősül. 
 
12. "Napi favoritok" fogadások 
 
a. A Napi favoritok egy meghatározott számú favorit győzelmére vagy helyezésére (adott esetben) történő 
fogadást jelentenek egy felsorolt találkozón. 
 
b. A "Helyezés" favoritokra vonatkozó piacok a találkozó adott futamának "Helyezés" feltételei szerint kerülnek 
elszámolásra. 
 
c. Amennyiben az SP 1-nél több lovat jelez vissza a legrövidebb esélyekkel, akkor a legalacsonyabb 
versenykártyaszámmal rendelkező ló lesz a "Kedvenc". Abban az esetben, ha a bejelentett "Kedvenc" visszalép, 
és a piac nem alakul újra, a második legalacsonyabb versenyengedélyszámmal rendelkező ló minősül 
"Kedvencnek". 
 
d. Abban az esetben, ha 4 vagy annál kevesebb induló van, a "Helyezés" szempontjából a "Kedvencnek" kell 
megnyernie a versenyt. 
 
e. Abban az esetben, ha 1 vagy több futam nem fejeződik be, az ezen a piacon kötött fogadások érvénytelennek 
minősülnek. Ez a rendelkezés akkor lesz érvényben, hacsak az összes olyan ajánlat, amelyről a feladást 
megelőzően döntöttek, és amely a jövőbeli eseményektől függetlenül nem változtatható meg, nem teszi 
lehetővé az ilyen piacok rendezését. Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően 
kerülnek kiegyenlítésre. 
 
 
 
13. "Napi halmozó" fogadások 
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a. A "Napi halmozók" arra vonatkozó fogadásokat jelentenek, hogy a megnevezett lovak/kedvencek nyernek 
vagy helyezést érnek el az adott futamokon belül, az adott esettől függően. 
 
b. A helyezési halmozókat a találkozó adott futamának "Helyezés" feltételei szerint kell elszámolni. 
 
c. Abban az esetben, ha a kiválasztott tippek közül bármelyik nem futó, minden fogadás érvénytelennek 
minősül. 
 

10)Tartalékok 
 
a) Azokban a versenyekben, ahol tartalékokat jelentenek be a nem induló lovak helyettesítésére, Unibet 
fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját belátása szerint korai árat adjon a tartalék lovakra. 
 
b) A versenyben futó Tartalékok esélyeit a Tattersalls 4. szabálya szerinti, a nem futókra vonatkozó levonások 
kompenzálására használják. 
 
c) Nem lesznek Tattersalls Rule 4 levonások azon tartalékok esetében, amelyeknek Early Prices állnak 
rendelkezésre, és végül nem futókká válnak. Ez a rendelkezés nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a 
versenypálya bejelentési szakaszának letelte után (45 perccel a verseny tervezett kezdete előtt); egy tartalék ló 
átveszi egy visszavont ló helyét, és ezért hivatalos indulónak minősül. A fent említett határidőt követően, 
amennyiben a "tartalék" ló visszalép, a Tattersalls 4. szabálya szerinti levonások alkalmazandók. 
 
 

11) Nemzetközi versenyek 
 
a) Ez a szakasz a Nagy-Britannián és Írországon kívül rendezett versenyekre vonatkozik. Azokban az esetekben, 
amikor ezek a szabályok nem egyértelműek és/vagy nem egyértelműek, az elszámolás a Lóversenyek 
szakaszban található egyéb szabályok alapján történik. 
 
b) Minden verseny elszámolása a helyi lóversenyhatóság által a verseny napján kiadott hivatalos eredmény 
alapján történik, beleértve az esetleges stewardok vizsgálatai és kifogásai után végrehajtott módosításokat is. 
Az elszámolás figyelembe veszi az illetékes helyi hatóság/szervezőbizottság által alkalmazott esetleges további 
szabályokat is. 
 
c) Amennyiben rendelkezésre áll egy iparági indulóár (SP), a fogadásokat ezen árak szerint számolják el, kivéve 
a korai árakon (EP) kötött fogadásokat. Ilyen esetekben a fogadásokat az EP-áron kell kiegyenlíteni. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre iparági SP, a fogadásokat Pari-Mutuel/Tote esély-ok alapján számolják el. 
 
 

12) USA Racing 
 
a) Ez a szakasz az USA-ban rendezett versenyekre vonatkozik. Azokban az esetekben, ahol ezek a szabályok 
nem egyértelműek és/vagy nem egyértelműek, a kiegyenlítés a Lóversenyek szakaszban található egyéb 
szabályok alapján történik. 
 
b) Minden futam elszámolása a helyi lóversenyhatóság által a verseny napján kiadott hivatalos eredmény 
alapján történik, beleértve az esetleges stewardok vizsgálatai és kifogásai után végrehajtott módosításokat is. A 
hivatalos eredmény esetleges módosításai, beleértve az eredmények későbbi időpontban történő módosítását, 
nem kerülnek figyelembe vételre. 
 
c) Az SP-nél elhelyezett fogadások az iparági induló áron (SP) kerülnek kiegyenlítésre. A korai árakon (EP) 
elhelyezett fogadások a felvett EP áron kerülnek kiegyenlítésre. Azokban az esetekben, amikor nem áll 
rendelkezésre iparági SP, az SP fogadások a verseny kezdete előtt elérhető utolsó EP áron kerülnek 
kiegyenlítésre. Ha nem állt rendelkezésre EP, az SP fogadások az amerikai Pari-Mutuel/Tote esély szerint 
kerülnek kiegyenlítésre. 
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d) Amennyiben nem érkezik vissza iparági SP, nem vesznek fel EP-t és/vagy nem hirdet osztalékot az US Pari-
Mutuel/Tote, a fogadás érvénytelennek minősül. 
 
e) Minden amerikai versenyfogadás kizárólag a ló neve alapján kerül kiegyenlítésre, és a párosított futókat nem 
veszik figyelembe a kiegyenlítésnél. Ezért, ha több ló fut ugyanazzal a lószámmal, a bármelyik ilyen lóra tett 
fogadás csak a megnevezett szelekcióra tett fogadásnak minősül, és nem foglalja magában az azonos 
lószámmal rendelkező többi szelekciót. 
 
f) Az Each Way fogadások elszámolása a brit és ír versenyeken használt, az adott SP-re vagy EP-re alkalmazott 
Each Way feltételek szerint történik. 
 
g) Szükség esetén a 4. szabályt kell alkalmazni, és a levonásokat a brit és ír versenyekre alkalmazott 
feltételekkel kell alkalmazni. 
 
h) A fogadások érvényesek abban az esetben, ha a futamokat "off the turf"-re veszik, és/vagy ha a futamokat 
gyepen tervezték lefutni, de átváltanak földes vagy AW felületre. 
 
i) Az előrejelzések és a tricastok az iparági osztalékok szerint kerülnek elszámolásra. Amennyiben nem 
hirdetnek Industry Dividend-et, az Forecast és a Tricastok a helyi amerikai Pari-Mutuel/Tote osztalékok alapján 
kerülnek elszámolásra. 
 

2) Agarak 
 
 
1) Általános agarakra vonatkozó szabályok 
 
a) Az ebben a szakaszban szereplő összes feltétel csak az agarakra vonatkozik, és elsőbbséget élvez minden más 
szabállyal vagy feltétellel szemben. 
 
b) Unibet általában a BAGS (Bookmakers Afternoon Greyhound Service, Bukmékerek délutáni agárszolgálata) 
által lefedett valamennyi eseményre vonatkozó esélyeket tesz közzé Unibet fenntartja a jogot, hogy ezt a 
kínálatot események hozzáadásával vagy törlésével módosítsa, függetlenül attól, hogy a hozzáadott/eltávolított 
versenyek a BAGS által lefedettek-e. 
 
c) Az elszámolások az irányító testület által kiadott hivatalos eredményen alapulnak. Az ilyen eredmény 
kihirdetése után bekövetkező bármilyen változás nem kerül figyelembe vételre. 
 
d) Minden fogadás, az "Ante Post Betting" kivételével, érvénytelennek minősül, amennyiben a futamot feladják 
vagy érvénytelennek nyilvánítják.  
 
e) Bármely fogadási ajánlattal kapcsolatban közzétett, a rajtidőre vonatkozó bármely hivatkozás a helyi idő 
szerint hivatalos, tervezett versenyidőre vonatkozik. Hacsak az agarak szabályai másként nem rendelkeznek, 
minden fogadás érvényes, függetlenül a futam kezdési időpontjának esetleges változásától. 
 
f) Amennyiben egy futamot "No-Race"-nek nyilvánítanak, és újrafutamra kerül sor, minden fogadás érvényes az 
újrafutamban részt vevő agarakra. A "No-Race" futamra kínált árak az újrafutamra érvényesek, kivéve, ha a 
futamot nem futó versenyző vezeti, amely esetben minden fogadás a Tattersalls 4. szabálya szerint kerül 
kiegyenlítésre. 
 
 
2) Nyereményfogadás és Each Way fogadások 
 
a) A "Win" fogadás a kiválasztott tippre tett egyszeri tét, amely csak akkor számít nyertesnek, ha a kiválasztott 
agár megnyeri a versenyt. 
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b) Az "Each Way" fogadás (más néven EW) olyan fogadásra vonatkozik, ahol a kiválasztott választásnak vagy 
nyernie kell, vagy a kifizetési feltételeken belül helyezést kell elérnie. A fogadás két egyenlő téttel rendelkező 
részre oszlik (a "Win" részre és a "Place" részre). Így egy 1 £-os EW fogadás összesen 2 £-ba kerül. 
 
c) Minden "Each Way" fogadásra a Starting Price (más néven S.P.) helyezési feltételek vonatkoznak. Így a 
helyezési feltételeket (1/4, 1/5 és a kifizetett helyek száma) a versenyen ténylegesen induló agarak száma 
határozza meg, nem pedig a fogadás elhelyezésekor bejelentett indulók száma.  
 
d) Az "Each Way" fogadási feltételek a következők: 
 
2-4 futó = Csak győzelem 
5-6 futó = 1/4 az esélyek 1, 2 
 
e) Minden nem befutóra tett fogadás vesztes fogadásnak minősül. 
 
f) Amennyiben a futamot befejező agarak száma alacsonyabb, mint az előzőekben felsorolt helyezési feltételek 
száma, csak a hivatalosan helyezett futók számítanak nyertes választásnak. 
 
g) Minden Each-Way páros, hármas stb. fogadás nyerésre, helyezésre kerül elszámolásra. 
 
h) Az Each-Way fogadások a Névtelen favoritokra is elfogadottak. 
 
i) A "Fogadás nélkül" arra a lehetőségre vonatkozik, hogy arra lehet fogadni, hogy egy adott agár képes lesz-e 
elérni a legmagasabb célba érő pozíciót, amennyiben a felsorolt agár kizárásra kerül a hivatalos eredmények 
kiszámításából. 
 
j) Az "Each Way" feltételek a "Fogadás nélkül" piacok esetében a versenyben ténylegesen részt vevő futók 
számán alapulnak, miután a felsorolt agarak kizárásra kerülnek a teljes összegből vagy futókból. 
 
k) A Tattersalls 4. szabálya szerinti levonások a "Fogadás nélkül" piacokon belüli nem futók esetében 
alkalmazandók. 
 
l) Amennyiben egy agár a pályáról érkező élő adás után válik nem futóvá, az erre a választásra tett fogadások 
érvénytelennek minősülnek. A fennmaradó futókra tett fogadások a 4. szabály szerinti levonás alá esnek. 
 
3) Általános agárszabályok 
 
a) Az ebben a szakaszban szereplő valamennyi feltétel kizárólag agarakra vonatkozik, és elsőbbséget élvez 
minden más szabállyal vagy feltétellel szemben. 
 
b) Unibet általában a BAGS (Bookmakers Afternoon Greyhound Service) által lefedett valamennyi eseményre 
vonatkozó esélyeket tesz közzé Unibet fenntartja a jogot, hogy az ilyen kínálatot események hozzáadásával 
vagy törlésével módosítsa, függetlenül attól, hogy a hozzáadott/eltávolított versenyek a BAGS által lefedettek-
e. 
 
c) Az elszámolások az irányító testület által kiadott hivatalos eredményen alapulnak. Az ilyen eredmény 
kihirdetése után bekövetkező bármilyen változás nem kerül figyelembe vételre. 
 
d) Minden fogadás, az "Ante Post Betting" kivételével, érvénytelennek minősül, amennyiben a futamot feladják 
vagy érvénytelennek nyilvánítják.  
 
e) Bármely fogadási ajánlattal kapcsolatban közzétett, a kezdési időpontokra vonatkozó bármely hivatkozás a 
helyi idő szerint hivatalos, tervezett versenyidőre vonatkozik. Hacsak az agarak szabályai másként nem 
rendelkeznek, minden fogadás érvényes, függetlenül a futam kezdési időpontjának esetleges változásától. 
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4) Névtelen favorit fogadás 
 
a) Csak a "Névtelen favoritra" fogadhatunk fogadásokat. A "Névtelen favorit" (fav) olyan szelekciókra 
vonatkozik, amelyeket a következők alapján határoznak meg: 
 
A "Névtelen favoritnak" az az agár tekintendő, amelyik a legalacsonyabb eséllyel szerepel az SP-ben. 
 
b) Amennyiben az SP két agarat ad vissza a legalacsonyabb szorzóval, a legalacsonyabb csapdaszámmal 
rendelkező agarat tekintjük "Névtelen favoritnak". 
 
c) Hacsak nincs meghatározva, ha egy pályán egynél több találkozót tartanak ugyanazon a napon, a fogadás a 
fogadás elfogadása után következő találkozóra vonatkozik. 
 
 
5) Tattersalls 4. szabály 
 
a) A Tattersalls 4. szabálya olyan esetekben alkalmazandó, amikor egy agarat vagy visszavonnak, vagy az indító 
hivatalosan úgy ítéli meg, hogy nem vett részt a versenyen. 
 
b) A Tattersalls 4. szabálya egy meghatározott értéket von le a nyertes fogadásokból annak érdekében, hogy 
kompenzálja a ló visszalépését az adott versenyben. A levonás mértékét a lónak a visszalépés időpontjában 
fennálló esélye (Early vagy Board/Show) határozza meg. 
 
c) A megmaradt agarak esélyeire vonatkozó levonások a következők alapján történnek: 
Tizedes szorzók Tört szorzók Nettó levonások 
 
d) A fent hivatkozott táblázatok tizedes és tört alakban is tartalmazzák az esélyeket. Abban az esetben, ha a 
tizedesjegyű opciókat nem fedezi a törtjegyű megfelelőjük, [a Lebonyolító] fenntartja a jogot, hogy a Tattersalls 
4. szabály szerinti levonásokat alkalmazza a tizedesjegyű táblázat alapján. 
 
e) Az egynél több kifizetést tartalmazó futamokra legfeljebb 90 penny/£1 levonás vonatkozik. 
 
 
6) Ante Post fogadások 
 
a) Ahhoz, hogy egy fogadás Ante Post fogadásnak (AP) minősüljön, azt a futam végleges eredményhirdetésének 
ismertté válása előtt kell elhelyezni. 
 
b) A versenyben részt nem vevő agarakra tett AP tétek nem kerülnek visszatérítésre, és a Tattersalls 4. szabálya 
nem alkalmazandó, kivéve, ha ez külön ki van kötve. 
 
c) Amennyiben az alábbi esetek közül legalább az egyik bekövetkezik, az összes AP fogadást érvénytelennek 
nyilvánítjuk: 
 
i. A versenyt feladják; 
ii. A versenyt hivatalosan érvénytelennek nyilvánítják; 
iii. A verseny feltételei a fogadások megtétele után megváltoznak (a Tattersalls szabályai szerint). 
 
d) A fent említett eshetőségektől eltekintve minden AP fogadás érvényesnek tekintendő, amennyiben a futam, 
amelyre a fogadás vonatkozik, az eredeti időpontot követő 14 teljes napon belül lefut, kivéve, ha más 
megállapodás született. 
 
e) Az AP fogadások az elfogadás időpontjában érvényes ár- és helyfeltételek szerint kerülnek kiegyenlítésre. 
Amennyiben egy fogadást rossz esélyekkel vagy helyfeltételekkel fogadnak el, Unibet fenntartja a jogot, hogy 
saját belátása szerint a fogadást érvénytelennek minősítse. 
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7) Előrejelzés és Tricast fogadások 
 
1. Forecast és Tricast fogadások - Általános szabályok 
 
a. Az előrejelzéseket a 3 vagy több futót számláló futamokban teszik elérhetővé és fogadják el. Az ennél 
kevesebb futót tartalmazó futamokra tett fogadások érvénytelennek minősülnek. 
 
b. A tricastok olyan versenyeken fogadhatók el, ahol hivatalos számítógépes tricast osztalékot hirdettek. 
 
c. Amennyiben nem hirdetnek osztalékot, a fogadások számítógépes egyenes előrejelzésnek tekintendők az 
első és második helyezettekre, a harmadik helyezettet pedig nem veszik figyelembe. 
 
d. Az előrejelzett fogadásokat a számítógépes SP egyenes előrejelzés hozamának megfelelően számolják el. Ha 
bármilyen okból nem adnak előrejelzési SP hozamot, a fogadások érvénytelennek minősülnek. 
 
e. Az előrejelzett fogadásokat mindig meg kell nevezni. Meg nem nevezett favoritokra nem fogadunk el 
fogadásokat, és ha az ilyen fogadásokat tévedésből fogadjuk el, akkor azok érvénytelenítésre kerülnek. 
 
f. A tétfogadásokat érvénytelenítjük a nem futót tartalmazó Forecast és Tricast fogadások esetében. 
 
2. Egyenes előrejelzés 
 
Az egyenes előrejelzés az, amikor egy verseny első és második helyezett agárjának pontos célba érési 
sorrendjére lehet fogadni.  
 
 
3. Fordított előrejelzés 
 
A fordított előrejelzés az, amikor egy verseny első és második helyezett agarára lehet fogadni, függetlenül a 
célba érési sorrendtől. Ennek a fogadásnak a költsége kétszerese az egyenes előrejelzésnek, mivel az ilyen 
fogadás 2 egyenes előrejelzésre tett fogadásnak tekinthető. 
 
4. Kombinált előrejelzés 
 
Kombinált előrejelzésről akkor beszélünk, ha egy adott futamban 3 vagy több tippet lehet választani. Ahhoz, 
hogy a fogadás nyertesnek minősüljön, a kiválasztott agarak közül 2-nek az első és a második helyen kell 
végeznie, függetlenül attól, hogy milyen sorrendben.  
 
5. Tricast 
 
A Tricast az, amikor egy versenyben az első, második és harmadik helyezett agár pontos célba érési sorrendjére 
lehet fogadni.  
 
6. Kombinált tricast 
 
A kombinált tricast az, amikor egy verseny első, második és harmadik helyezett agarára lehet fogadni, 
függetlenül a befutási sorrendtől. 
 
8) Távolsági fogadások 
 
1. Általános szabályok (minden távolsági fogadásra vonatkoznak) 
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a. A győztes távolsági fogadások eredményének a versenyt befejező első és második helyezett agár között 
hivatalosan bejelentett távolságot kell tekinteni.  
 
b. A "távolsági fogadások" esetében a következő terminológia alkalmazandó 
 
1) "orr" = 0,05 hossz 
2) "Rövid fej" = 0,1 hosszúság 
3) "Fej" = 0,2 hossznyi hossz 
4) "Nyak" = 0,3 hosszrész 
5) "Fél hosszúság" = 0,5 hosszúság 
6) "Háromnegyed" = 0,75 hosszrész 
 
c. A "hosszok" maximális száma minden versenyszámban 12 hossz. 
 
2. 'Meeting Winning' távolsági fogadás 
 
a. A "Meeting Winning" távolsági fogadás az, amikor egy adott találkozó összes győztes távolságára lehet 
fogadni.  
 
b. Amennyiben egy találkozón 1 vagy több olyan futamot is rendeznek, amelyet vagy feladnak, vagy 
érvénytelennek nyilvánítanak, az ezen a piacon kötött összes fogadás érvénytelennek minősül. Ez a rendelkezés 
akkor lesz érvényben, hacsak az összes olyan ajánlat, amelyről a félbeszakadás előtt döntöttek, és amelyet a 
jövőbeni eseményektől függetlenül nem lehet megváltoztatni, nem teszi lehetővé az ilyen piacok rendezését. 
Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. 
 
c. Unibet saját belátása szerint fenntartja a jogot, hogy egy adott nap/időszak meghatározott számú 
találkozójára vonatkozó fogadásokat ajánljon fel. Amennyiben a felsorolt találkozók bármelyikén 1 vagy több 
olyan futam van, amelyet vagy feladnak, vagy érvénytelennek nyilvánítanak, az erre a piacra tett összes fogadás 
érvénytelennek minősül. Ez a rendelkezés akkor lesz érvényben, hacsak az összes olyan ajánlat, amelyről a 
lemondás előtt döntöttek, és amelyet a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet megváltoztatni, nem teszi 
lehetővé az ilyen piacok rendezését. Ebben az esetben a fogadások a már eldöntött eredménynek megfelelően 
kerülnek kiegyenlítésre. 
 
3. "Futamgyőztes" távolsági fogadás 
 
a. A "Race Winning" távolsági fogadás az, amikor egy adott verseny győztes távjára lehet fogadni.  
 
b. Abban az esetben, ha nem hirdetnek hivatalos eredményt, az ezen a piacon kötött összes fogadás 
érvénytelennek minősül. 
 
4. 'Greyhound Winning' távolsági fogadás 
 
a. Az "agárgyőztes" távolsági fogadás az, amikor arra lehet fogadni, hogy egy adott agár megnyeri a listán 
szereplő versenyt egy adott távolságon belül.  
 
b. Abban az esetben, ha nem hirdetnek hivatalos eredményt, az ezen a piacon kötött összes fogadás 
érvénytelennek minősül. 
 
c. Amennyiben a kiválasztott agár nem nyeri meg a versenyt, az ezen a piacon tett összes fogadás elveszettnek 
minősül. 
 
 
9) Trap Challenge/Specials 
 
a) A "Trap Challenge" az a piac, ahol arra lehet fogadni, hogy melyik csapdában lesz a legtöbb győztes agár egy 
felsorolt találkozón és/vagy egy meghatározott számú futamban. 
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b) A "Trap Challenge"-re vonatkozó fogadások a megüresedett csapdáktól, "tartalékoktól" vagy érvénytelen 
futamoktól függetlenül érvényesek, feltéve, hogy a meghatározott futamok legalább fele befejeződött és 
eredményt adtak ki. 
 
c) "Trap Challenge" elszámolás esetén, amennyiben egy futamban két vagy több agarat tekintenek győztesnek, 
az 1. helyen álló összes agarat (és a hozzájuk tartozó csapdákat) úgy kell tekinteni, mintha a megadott futamot 
megnyerték volna. 
 
d) Amennyiben két vagy több Trap osztozik a célba érési helyeken, az elszámolás az úgynevezett "Dead Heat 
szabály" alapján történik, a <B szakasz, 5.14. bekezdés> definíciója szerint. 
 
e) A Racing Post Greyhound TV (RPGTV) Flying Four Selections-re utaló fogadások érvénytelennek minősülnek, 
amennyiben az érintett futamok bármelyikét érvénytelennek minősítik, kivéve, ha az eredmény már 
megállapításra került. Az első helyért folyó "holtverseny" is győztesnek minősül. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
 

Classified as General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. eSports 

TARTALOMJEGYZÉK  
  

1. szakasz - A megállapodás feltételei  
 

a. Bevezetés b. Általános eredményelszámolási szabályok 

 
  

2. szakasz Műfaj-/játékspecifikus szabályok  
 

a. FPS  b. MOBA  

c. Harci játékok  d. Battle Royale  

e. RTS  f. Kártyajátékok 

g.FIFA és Rocket League h. NBA 2K 

 
 

A. Bevezetés   
  
  
1. Unibet fenntartja magának a jogot, hogy eSportként kezelje az alábbi szabályokban fel nem sorolt 
játékokhoz/műfajokhoz kapcsolódó olyan eseményekre vonatkozó ajánlatokat, amelyek ésszerűen megfelelnek 
az említett leírásnak. Az azonos sorozat részét képező játékok/műfajok korábbi vagy jövőbeli ismétlései az 
adott játékra/műfajra vonatkozó, a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő szabályok szerint 
kezelendők, függetlenül az eltérő számozástól és/vagy megnevezésektől. Amennyiben egy játék, műfaj, 
esemény és/vagy a hozzá kapcsolódó ajánlat nem szerepel külön a jelen Általános Szerződési Feltételekben, az 
ilyen ajánlatok elszámolása a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott általános elvek alapján 
történik.  
  
2. Amikor a Felhasználó fogadást köt az [Üzemeltetőnél], elfogadja, hogy elolvasta, megértette és betartja az 
ebben a szakaszban található Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Unibet weboldalának használatát 
szabályozó egyéb Általános Szerződési Feltételeket.  
  
3. Amennyiben e szakasz külön nem rendelkezik, az Unibet Általános Szerződési Feltételeiben foglalt szabályok 
alkalmazandók. Kétértelműség esetén az elsőbbség a következő sorrendben kerül megállapításra:  

i. Az ajánlattal és/vagy kampánnyal kapcsolatban közzétett szabályok és feltételek;  
ii. eSport játékra vonatkozó szabályok (ha vannak ilyenek);  
iii. eSport műfaj-specifikus szabályok;  
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iv. eSport általános eredményelszámolási szabályok;  
v. Unibet általános szerződési feltételei.  

  
4. Amennyiben a fentiek egyike sem nyújt megfelelő megoldást, Unibet fenntartja a jogot, hogy saját belátása 
szerint, az ajánlatokat egyedi alapon, méltányossági alapon, az általánosan elfogadott fogadási normák, 
szokások és meghatározások alapján rendezze.  

 
  
 
 

B. Általános eredményelszámolási szabályok  
  
1. Az eredmények elszámolásakor az Unibet mindent megtesz annak érdekében, hogy a szervező szövetségtől a 
játék közvetítésén és az esetlegesen megjelenő számlálókon, a játék API-ján és a hivatalos weboldalon keresztül 
első kézből (az esemény alatt vagy pontosan a befejezést követően) kapott információkhoz igazodjon. 
Amennyiben ezek az információk ellentmondásosak, vitatottak vagy hiányoznak az első kézből történő 
megtekintésből, valamint a hivatalos forrásokból és/vagy nyilvánvaló hiba van a fenti forrásokban szereplő 
információkban, a fogadási ajánlat elszámolása más nyilvános források alapján történik.  
 
2. A fogadások elszámolása nem tartalmazza a következőkből eredő és/vagy azoknak tulajdonítható 
változásokat, de nem kizárólagosan: kizárások, büntetések, óvások, másodfokú eredmények és/vagy a hivatalos 
eredmény egymást követő változásai a verseny befejezése és az eredmény kihirdetése után, még előzetesen 
sem. Az 1-nél több fordulót/szakaszt felölelő versenyekre vonatkozó fogadások (pl.: versenyfogadás) esetében 
csak azokat a módosításokat veszik figyelembe, amelyek olyan fogadásokat érintenek, amelyekről még nem 
született döntés. Az alábbi példa általános iránymutatásként szolgál arra vonatkozóan, hogy hasonló 
helyzetekben hogyan kezeljük az ilyen fogadásokat: Egy csapatra egy torna elődöntőjébe jutásra tett fogadás 
akkor tekintendő teljesítettnek, ha a szervező szövetség azt annak tekinti, még akkor is, ha ugyanezt a csapatot 
egy későbbi szakaszban bármilyen okból kizárják a tornáról.  
 
3. Bár minden szisztematikus óvintézkedést megtettek annak érdekében, hogy az eseményt az irányító 
szövetség által tervezettnek megfelelően a lehető leghűbb módon adják vissza, a résztvevők sorrendjére, a 
helyszínekre stb. való bármilyen utalás csak tájékoztató jellegűnek tekintendő. A hazai/külföldi résztvevők, 
valamint a korábban meghirdetett helyszínek cseréje nem tekinthető a megkötött fogadások törlésének 
érvényes indokának.  
 
4. Az esemény/meccs előtt vagy közben Unibet dönthet úgy, hogy az ajánlathoz kapcsolódóan aktuális és 
korábbi eredményeket, számlálókat és egyéb statisztikákat mutat be. Magától értetődő, hogy Unibet ezeket az 
adatokat kizárólag tájékoztatás céljából bocsátja rendelkezésre, és nem ismeri el és nem vállal semmilyen 
felelősséget az ilyen adatok pontosságáért. Minden e tekintetben bemutatott adatot nem hivatalosnak kell 
tekinteni, és az esetleges pontatlanságok nem tekinthetők a megkötött fogadások törlésének érvényes 
indokának.   
 
5. Amennyiben valamely résztvevő/esemény/játék neve elírásra került és/vagy megváltozott, a fogadások 
érvényesek maradnak, feltéve, hogy észszerűen egyértelmű és megbízható forrásokból megállapítható, hogy a 
fogadás tárgya megegyezik a kívánt résztvevővel/eseménnyel/játékkal. 
 
6. A honlapon feltüntetett határidő (határidő) csak tájékoztató jellegű. Unibet fenntartja a jogot, hogy saját 
belátása szerint bármikor, amennyiben szükségesnek ítéli, részben vagy teljesen felfüggessze a fogadási 
tevékenységet.   
 
7. Unibet fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját belátása szerint érvénytelenítse a fogadásokat, amennyiben az 
alábbi helyzetek bármelyike bekövetkezik:  
 

i. Unibet késedelmet tapasztal az adat/képfolyam fogadásában bármelyik 
forrásától/szolgáltatójától, aminek következtében Unibet olyan esélyeket mutat be, amelyek 
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nem tükrözik a fogadás aktuális állapotát;  
 
ii. ésszerűen nyilvánvaló, hogy a fogadásokat olyan számlákról helyezték el, amelyek olyan 
adatokhoz/képfolyamhoz férnek hozzá, amelyek az adott időpontban nem állnak az Unibet 
rendelkezésére;  
 
iii. a fogadásokat azt követően helyezték el, hogy bármely résztvevő olyan előnyre tett szert, 
amely elégséges ahhoz, hogy bármely ajánlat esélyeit - akár csak elméletileg is - 
megváltoztassa, anélkül, hogy az említett esélyeket a fogadás aktuális állapotának megfelelően 
kiigazították volna.  

  
8. Amennyiben egy mérkőzés a weboldalon feltüntetettől eltérő időpontban kezdődik, ez nem tekinthető a 
fogadások törlésének érvényes indokának, feltéve, hogy pontosan ugyanaz a mérkőzés a következő mérkőzés, 
amely mindkét csapat számára ugyanazon a tornán belül kerül megrendezésre, és az eredetileg tervezett 
fordulóra/szakaszra érvényes.  
  
9. Hacsak nincs külön kikötve, ha a szervező szövetség bármely besorolás és/vagy mérkőzés kimenetelének 
meghatározása érdekében a szervező szövetség bármilyen szükséges plusz fordulót/továbbjutást, 
selejtezőmérkőzést/mérkőzéseket vagy mérkőzéssorozatokat iktat be, Unibet a hozzáadott 
mérkőzésekből/fordulókból/továbbjutásokból származó eredményeket és kimeneteleket veszi figyelembe az 
említett mérkőzésre/osztályozásra vonatkozó fogadások elszámolásánál.  
  
10. Minden olyan fogadási ajánlat, amely olyan mérkőzésekre vagy azok részeire vonatkozik, amelyek 
egyáltalán nem kerülnek megrendezésre, vagy amelyek eredményét walk-over döntés révén ítélik oda, 
érvénytelennek minősül. Az elszámolás szempontjából a mérkőzésen (vagy annak egy részén) belüli cselekvés 
akkor tekintendő megtörténtnek, amikor a játékóra elindult, vagy amikor a résztvevő a mérkőzéssel (vagy 
annak egy részével) kapcsolatos játékbeli cselekvést hajt végre, attól függően, hogy melyik történik előbb.  
  
11. Az olyan mérkőzésekkel/részekkel kapcsolatos ajánlatok, amelyek bármilyen okból félbeszakadnak, és a 
hivatalos szervezet a mérkőzés tényleges kezdetétől számított 36 órán belül nem hirdet eredményt, a téteket 
visszatérítik azon fogadási ajánlatok esetében, amelyek eredménye még nem került megállapításra. Minden 
olyan fogadási ajánlat, amelyről már a lefújás előtt döntés született, és amelyet a jövőbeli eseményektől 
függetlenül nem lehet megváltoztatni, a már eldöntött eredménynek megfelelően kerül kiegyenlítésre.  
 
12. Minden mérkőzéses esély, sorozat kimenetele és a Team to go through ajánlatok esetében a mérkőzés 
befejezését/feladását követő 36 órán belül az irányító szövetség által az ajánlat kimeneteléről kiadott első 
hivatalos döntés lesz a döntő a fogadások elszámolása szempontjából, beleértve, de nem kizárólagosan a 
kizárással, visszalépéssel, engedményekkel stb. kapcsolatos döntéseket is, amelyeket az elszámolásnál 
figyelembe vesznek. Abban az esetben, ha az ajánlat döntetlennel végződik, és az említett eredmény nem állt 
rendelkezésre a fogadási célokra, a tétek visszatérítésre kerülnek.  
 
13. Amennyiben úgy döntenek, hogy egy félbeszakadt mérkőzést (vagy annak egy részét) az eredeti kezdési 
időpontot követő 36 órán belül folytatni kell, az eredeti mérkőzésre tett valamennyi fogadás érvényes, és a 
folytatásból származó eredményeken keresztül kerül kiegyenlítésre.  
  
14. Amennyiben úgy döntenek, hogy egy félbeszakadt mérkőzést (vagy annak egy részét) az eredeti kezdési 
időpontot követő 36 órán belül újrakezdik, az eredeti mérkőzésre tett minden olyan fogadás, amelyet nem 
lehetett a félbeszakadás előtti játékból származó eredményekkel rendezni, érvénytelennek minősül.  
  
15. Amennyiben a félbeszakítás és az eredeti mérkőzés folytatása között valamelyik résztvevő ugyanazon a 
versenyen egy másik ellenféllel vesz részt egy mérkőzésen, az eredeti mérkőzésre tett valamennyi függőben 
lévő fogadás érvénytelennek minősül, függetlenül a mérkőzés folytatása során elért eredményektől.  
  
16. A 2 vagy több napra tervezett versenyek és/vagy mérkőzések/események eredményére vonatkozó 
ajánlatok érvényesek maradnak, feltéve, hogy az említett eseményt befejezettnek tekintik, és a hivatalos 
szervezet a megadott éven belül hivatalos eredményt jelent be, függetlenül bármely felsorolt és/vagy korábban 
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bejelentett résztvevő jelenlegi/jövőbeni részvételétől (vagy annak hiányától), hacsak másképp nem 
rendelkezik.  
 
17. Olyan mérkőzések esetében, amelyek nem fejeződtek be a természetes befejezésük előtt, és amikor a 
szövetség döntése alapján a tényleges esemény kezdetétől számított 36 órán belül eredményt adnak ki anélkül, 
hogy a játék a félbeszakítást követően folytatódott volna, Unibet a kiadott döntést hivatalos eredményként 
használja a mérkőzés kimenetelét és/vagy a verseny előrehaladását részletező ajánlatok (pl. a mérkőzés esélye 
és a következő fordulóba jutás résztvevője) esetében, feltéve, hogy a kiadott döntés nem változtatja meg az 
említett fogadási ajánlatok eredményét a félbeszakítás időpontjában. Ebben az esetben a tétek visszatérítésre 
kerülnek. (Pl. Az A csapat 2 Maps-nullra vezet egy best of 5 Maps mérkőzésen, és a B csapat feladja: A 
szövetség az A csapatot nyilvánítja a mérkőzés győztesének = a fogadás áll. Eközben, ha ugyanezt a best of 5 
Maps mérkőzést 1-1-es állásnál félbeszakítják, és a Szövetség bármelyik csapatot győztesnek nyilvánítja, a 
fogadás érvénytelennek minősül).  Minden más ajánlatot érvénytelennek nyilvánítunk, kivéve azokat, amelyek 
kimenetele már a félbeszakadás előtt eldőlt, és amelyeken a jövőbeli eseményektől függetlenül nem lehet 
változtatni, és amelyek a már eldöntött eredménynek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre.  
  
18. A számlálókhoz (pl. Total Kills) kapcsolódó fogadási ajánlatok és bármely más, meghatározott 
terminológiához kapcsolódó ajánlatok elszámolása annak a definíciónak megfelelően kerül eldöntésre, amellyel 
a hivatalos irányító testület kiadja az említett statisztikákat. Hacsak nem támasztják alá ellentmondást nem 
tűrő bizonyítékokkal, Unibet nem ismeri el azokat a panaszokat, amelyek az ilyen kifejezések személyes 
értelmezéséből erednek.  
  
19. "Outright" vagy "Place" fogadások elhelyezésekor a tétek visszatérítésre kerülnek azon 
résztvevők/eredmények esetében, akik nem vesznek részt, vagy a teljes esemény (beleértve a selejtezőket is) 
kezdete előtt visszalépnek egy eseménytől, kivéve, ha másképp van meghatározva. Az Üzemeltető fenntartja a 
jogot, hogy saját belátása szerint bármely versenyen alkalmazza a Tattersalls 4. szabályát, amint azt a <B 
szakasz, 6. bekezdés> magyarázza, és ezt a fogadási ajánlat és/vagy a vonatkozó sportágspecifikus szabály 
(kérésre elérhető) összefüggésében jelzi.   
 
20. Az olyan ajánlatok, amelyek egy adott versenyen/időszakban egy adott résztvevő teljesítményére utalnak 
(mint például az X csapatnak versenyen való továbbjutása), megkövetelik, hogy a felsorolt résztvevő a fogadás 
elhelyezését és/vagy elfogadását követően legalább egyszer aktívan részt vegyen az alkalmazandó 
verseny/időszak egy későbbi szakaszában.  
  
21. A fogadások visszatérítésére nem kerül sor, még akkor sem, ha a mérkőzés/esemény győztes kimenetele 
olyan résztvevő/eredmény, aki nem szerepel a fogadási célokra listán. Minden fogadási ajánlatnál a 
számlatulajdonosnak lehetősége van arra, hogy árat kérjen egy nem listázott résztvevőre/eredményre. Unibet 
fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint elutasítsa ezeket a kéréseket.  
  
22. Az olyan ajánlatok, amelyek két vagy több résztvevő teljesítményét állítják szembe egymással egy 
meghatározott időtartamban/versenyen, csak a felsorolt résztvevők eredménye alapján kerülnek elszámolásra, 
figyelmen kívül hagyva az ugyanazon verseny/esemény összes többi résztvevőjét.  
  
23. Amennyiben egy résztvevőt bármilyen okból kizárnak/visszatartanak/tiltanak a verseny/verseny egy 
későbbi részében/szakaszában való részvételtől, valamint önkéntes visszalépés esetén a kizárás a hivatalos 
bejelentés időpontjában megtörténtnek tekintendő. A korábbi eredményeket nem módosítják, függetlenül az 
említett intézkedések miatti esetleges változásoktól.  
  
24. "Outright" vagy "Place" fogadás esetén, amennyiben két vagy több résztvevő azonos eredményt ért el, és a 
szervező szövetség nem tesz különbséget a besorolásukban, a Unibet Sportfogadás Általános Szerződési 
Feltételeiben <B szakasz, 5. bekezdés, 14. pont> meghatározott "holtverseny szabály" alkalmazandó.  
  
25. Az Unibet visszafizeti a téteket a két résztvevő eredményeit/teljesítményeit egy meghatározott 
időtartamon belül összehasonlító ajánlatokra (pl. Verseny legjobb helyezése, mérkőzés győztese, X pálya 
győztese], amennyiben az alábbi körülmények bármelyike fennáll:  
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i. A "döntetlen" eredményre nem kínáltak esélyt, és a szervező szövetség nem alkalmazza a 
döntetlen eldöntésére szolgáló eljárást/többletidőt/többletfordulókat a mérkőzés/ajánlat 
eredményének megállapítására vagy az azonos eredményt elért résztvevők osztályozására;  
 
ii. A felsorolt résztvevők egyike sem vesz részt a fogadás megtétele és/vagy elfogadása után a 
kapcsolódó esemény bármely későbbi szakaszában/részében;  
 
iii. A felsorolt résztvevők egyike sem szerepel a vonatkozó besorolásban;  
 
iv. A felsorolt résztvevők egyike sem tekinthető úgy, hogy a fogadás elhelyezését és/vagy 
elfogadását követően elérte a meghatározott követelményt, és az ilyen eredményre nem 
kínáltak esélyt. 
 
 

 
26. A három résztvevő eredményeit/teljesítményeit összehasonlító ajánlatokat a fenti záradékban 
részletezettek szerint kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy amennyiben két vagy több résztvevő osztozik az adott 
célba érési pozícióban, a Unibet Sportfogadás Általános Szerződési Feltételeiben <B szakasz, 5. bekezdés, 14. 
záradék> meghatározott "holtverseny szabály" alkalmazandó.  
  
27. Az "Outright" és "Place" fogadási szabályok a négy vagy több résztvevő eredményeit/teljesítményeit 
összehasonlító ajánlatokra vonatkoznak, kivéve a kifejezetten "csoportos fogadásként" felsorolt ajánlatokat. 
Ilyen esetekben a tétek visszatérítésre kerülnek, ha a felsorolt résztvevők közül legalább egy a fogadás 
megtétele és/vagy elfogadása után bármilyen okból kifolyólag már nem vesz részt aktívan a fogadásban.  
  
28. Hacsak az ajánlat kimenetele nem került már meghatározásra a változás bejelentése előtt, az olyan 
fogadások, amelyek egy adott eseményre/egy adott esemény eredményére (pl. Az első résztvevő megnyeri az X 
fordulót, Over/Under Maps játszott) vagy a résztvevők között a befejezett események margójára/különbségére 
(pl. Map Handicap, Pontos Map pontszám a mérkőzésen) érvénytelennek minősülnek, amennyiben a mérkőzés 
formátuma teljesen megváltozik oly módon, hogy az ilyen események számlálója és a hozzájuk tartozó esélyek 
megváltoznak, beleértve, de nem kizárólagosan az olyan eseteket, amikor a tervezett Maps száma a korábban 
bejelentett páratlan számú tervezett Maps-ről (pl. Best of 1/3/5) páros számú tervezett Maps-re változik (pl. 
Best of 2/4/6) és fordítva. A fogadások érvényben maradnak, és ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre 
azoknál az ajánlatoknál, ahol a bejelentett változás nem releváns (pl. a mérkőzés esélyei érvényesek maradnak, 
ha a tervezett térképek száma a korábban bejelentett 3 térképről 5 térképre változik), vagy az ajánlat 
kimenetele már a változás bejelentése előtt eldől. Az alábbi példát általános iránymutatásként adjuk meg arra 
vonatkozóan, hogy hasonló helyzetekben hogyan kezeljük az ilyen fogadásokat: Az "1. térkép megnyerése" 
fogadás érvényes marad, ha a mérkőzés 3 térképről 5 térképre módosul, de a mérkőzés összes térképére tett 
Over/Under fogadás hasonló esetben érvénytelennek minősül.  
  
29. Amennyiben Unibet tévesen a térképek/játékok/körök számától eltérő számú térképre/játékra/körre 
vonatkozó esélyeket és vonalakat kínál, az olyan ajánlatok kiegyenlítése, amelyek egy adott eseményre/egy 
adott esemény összegére (pl. Első résztvevő megnyeri X kört, Over/Under Maps played) vagy a résztvevők 
között a befejezett események különbségére/különbségére utalnak (Pl. Map Handicap, Pontos Map pontszám a 
mérkőzésen) érvénytelennek minősül, amennyiben a mérkőzés formátuma teljesen más, ami megváltoztatná 
az ilyen események számlálóját és a hozzájuk tartozó esélyeket, beleértve, de nem kizárólagosan azokat az 
eseteket, amikor a tervezett Maps számát páratlan számú tervezett Maps alapján számítják ki (pl. Best of 
1/3/5), miközben a mérkőzés páros számú Mapsre van kiírva (pl. Best of 2/4/6) és fordítva. A fogadások 
érvényben maradnak, és ennek megfelelően kerülnek kiegyenlítésre azoknál az ajánlatoknál, ahol az eltérés 
nem releváns (pl. a mérkőzés esélye érvényes marad, ha a tervezett térképek száma 3 helyett 5 térkép), vagy az 
ajánlat kimenetele már a változás bejelentése előtt eldöntetett. Az alábbi példát általános iránymutatásként 
adjuk meg arra vonatkozóan, hogy hasonló helyzetekben hogyan kezeljük az ilyen fogadásokat: Az "1. térkép 
megnyerése" fogadás érvényes marad, ha a mérkőzésen 5 térkép helyett 3 térkép szerepel, de a mérkőzés 
összes térképére tett Over/Under fogadás hasonló esetben érvénytelennek minősülne.  
  
30. Bizonyos események során Unibet dönthet úgy, kizárólag saját belátása szerint, hogy fogadási célokra a 
résztvevők csökkentett választékát kínálja fel, amely magában foglalhat olyan fogadási lehetőségeket, mint 
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például "Bármely más", "A mezőny" vagy hasonló. Ez az opció a kifejezetten elérhetőnek nevezettek kivételével 
minden, a listán nem szereplő résztvevőt magában foglal. Unibet fenntartja a jogot, hogy később további 
résztvevőket soroljon fel/meghatározzon. Amennyiben ezek az újonnan felsorolt résztvevők lesznek a nyertes 
eredmény, akkor a listára való tényleges felkerülésükig és annak megfelelő elszámolásukig úgy tekintjük őket, 
mintha nem szerepelnének a listán.  
  
31. Az olyan ajánlatok, amelyek konkrétan utalnak egy résztvevő egy adott esemény/időszakban nyújtott 
teljesítményére (pl. X csapat a mezőny ellen vagy Győztes X csapat nélkül), érvénytelennek tekintendők, ha az 
említett résztvevők a fogadás elhelyezését és/vagy elfogadását követően nem játszanak legalább egyszer aktív 
szerepet az adott esemény/időszak egy későbbi szakaszában. 
 
32. Ha egy mérkőzés a versenyszabályzatban meghatározottól eltérő számú játékossal kezdődik (pl.: Bármelyik 
csapat csak 4 játékossal kezdi a mérkőzést a tervezett 5 játékos helyett), minden fogadás érvénytelennek 
minősül. Amennyiben bármelyik csapat pillanatnyilag és/vagy véglegesen elveszíti bármelyik játékosát a 
mérkőzésből, miután a mérkőzés a versenyszabályzatban meghatározott létszámmal kezdődött, a fogadások 
érvényesek maradnak.  
  
33. Az olyan mérkőzésekre/eseményekre tett fogadások, amelyeken olyan résztvevők szerepelnek, akik 
más/rossz becenevet használnak, vagy úgynevezett "törpfiókot" használnak, érvényesek, feltéve, hogy nem 
válik ésszerűen nyilvánvalóvá, hogy az adott becenevet használó résztvevő nem a szándékolt. Ilyen esetekben a 
fogadások érvénytelennek minősülnek.  
  
34. Egy csapatra tett fogadások érvényesnek tekintendők, függetlenül attól, hogy az adott csapat mely 
személyeket használja résztvevőként. Amennyiben a szervező szövetség megengedhetőnek tartja, hogy egy 
csapat helyettesítő résztvevővel vagy cserejátékossal játsszon, minden fogadás érvényes, feltéve, hogy 
hivatalos eredményt adnak ki.  
  
35. A főversenyt (adott esetben) megelőző selejtező bármilyen formája az adott verseny érvényes részének 
tekintendő. Így minden olyan résztvevő, aki a selejtező szakaszban kiesik, vesztesnek tekintendő bárkivel 
szemben, aki előzetesen kvalifikált vagy sikeres a selejtező szakaszban.  
  
36. Az olyan fogadások esetében, ahol időkeretekre történik utalás, azokat a következőképpen kell értelmezni: 
"az első 30 percen belül" magában foglalja mindazt, ami 0 óra 29 perc és 59 másodpercig történik; "10 és 20 
perc között" magában foglalja mindazt, ami 10 perc és 0 másodperctől 19 perc és 59 másodpercig történik.  
  
37. Az időtartamra utaló fogadások a térképen/körben/eseményen ténylegesen eltelt időt jelentik. Például a 
30,5 percen túli időtartamra egy térképen tett fogadás akkor kerül kiegyenlítésre Over-ként, ha a megadott 
térképen 30 és fél perc eltelt.   
  
38. A "Győztes" és/vagy "Felső" zárójelre való hivatkozás attól függetlenül érvényes marad, hogy a 
versenyszabályok alapján bármelyik résztvevőnek megítélik-e a térképeket és/vagy egyéb előnyöket.  
  
39. Az eseményszerkezeten keresztül odaítélt előnyöket a rendezés szempontjából figyelembe kell venni, 
hacsak nincs másképp meghatározva. Mindazonáltal a helyszínen bemutatott Térképek, Játékok stb. konkrét 
indexeire való hivatkozásokat mindig a ténylegesen lejátszott mérkőzés fázisára vonatkozónak kell tekinteni. 
Példa: egy best of 3 térképes mérkőzésen, ahol az A csapat 1 térképes előnnyel indul, az 1. térképhez 
kapcsolódó ajánlatok valójában a mérkőzés második térképének, azaz a ténylegesen lejátszandó első térképnek 
az eredményeire vonatkoznak.  

  
  
  

2. Műfajra/játékra vonatkozó szabályok  
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A. FPS  
  
Az alábbi szabályok minden olyan játékra vonatkoznak, amely az FPS (First Person Shooter) műfajba sorolható. 
Ide tartoznak többek között a Call of Duty, CS:GO, Overwatch, Quake, Valorant és Rainbow Six. Azokban az 
esetekben, amikor az általában ugyanahhoz a műfajhoz tartozónak tekintett játékra vonatkozó szabályok külön 
felsorolásra kerülnek, ezek kiegészítik és (adott esetben) felülírják a műfajspecifikus szabályokat. Az Unibet 
fenntartja a jogot, hogy a fentiekben nem felsorolt, de általánosan e műfajhoz tartozónak elismert játékokra is 
alkalmazza a műfajhoz tartozó elszámolási szabályokat.   
 
1. Amennyiben a mérkőzés kimenetelének (vagy bármely részének) eldöntéséhez 
hosszabbításra/többletkártyákra/többletfordulókra van szükség, és hacsak az ajánlatban másként nem 
szerepel, a hozzáadott játékból származó eredményeket kell figyelembe venni az elszámolás során.  
Ez azonban nem vonatkozik a Correct Score ajánlatokra.  
 
 
2. A mérkőzések esélyei, a sorozat kimenetele, az összes térkép és a térképek hendikepjei esetében az első 
tervezett térképnek kell kezdődnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  
Ez alól kivételt képeznek az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" és/vagy "Felső" csoportból 
származó résztvevőknek odaítélt térképek.  
Ezekben az esetekben az említett térképeket figyelembe vesszük az elszámolásnál.  
 
3. Az összes térkép, a térkép hendikep, a helyes pontszám, az időtartam, az X térkép, az első X/első X-ig, az ász, 
a Kills/Kill-streak és a Player Kills esetében a fogadás érvényességéhez a térkép/tervezett térképek minden 
részét be kell fejezni. Amennyiben egy eseményt a természetes befejezés előtt félbeszakítanak, a teljes 
térképekre és a mérkőzések hendikepjeire kötött over/under fogadások általában akkor kerülnek 
kiegyenlítésre, ha az adott fogadási ajánlatoknak megfelelő eredményt értek el, ellenkező esetben a fogadások 
érvénytelennek minősülnek.  
 
4. A Correct Score esetében a fogadások érvényességéhez az összes szabályosan beütemezett térképnek be kell 
fejeződnie.  
 
5. Az időtartamra vonatkozó fogadások esetében az időtartamra vonatkozó fogadások elszámolása magában 
foglalja a mérkőzés (vagy annak egy része) befejezéséhez szükséges hosszabbítás/többlet térképek 
teljesítéséhez szükséges időt is, amelyre az ajánlat vonatkozik.  
Az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztes" és/vagy "Felső" csoportból származó résztvevőknek 
odaítélt bármely térképet "0" (nulla) percnek kell tekinteni az elszámolás szempontjából.  
 
6. Az X térkép esetében a felsorolt térképet be kell fejezni ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 
 
7. A First X/First to X esetében a fogadási ajánlat arra vonatkozik, hogy a résztvevők közül melyiküknek írják 
jóvá elsőként, hogy elérte/elérte a felsorolt összeget egy előre meghatározott eseménynél. Hacsak nem 
döntetlen eredményt (azaz egyik csapat sem) ajánlottak fel, amennyiben egyik résztvevő sem éri el a felsorolt 
összeget, a téteket visszatérítik.  
 
8. Az Ace esetében a fogadási ajánlat arra vonatkozik, hogy egy résztvevőnek jóváírják-e, hogy a mérkőzés 
bármelyik fordulójában, vagy annak egy részében, az ajánlatban meghatározottak szerint, a teljes ellenfél 
csapatát egyedül megölte.  
 
9. A Player Kills esetében a számlálókhoz (pl. Total Kills) kapcsolódó fogadási ajánlatok és bármely más, speciális 
terminológiához kapcsolódó ajánlatok a hivatalos irányító testület által kiadott meghatározás szerint kerülnek 
meghatározásra. Hacsak nem támasztják alá ellentmondást nem tűrő bizonyítékokkal, Unibet nem fog 
megoldani semmilyen olyan panaszt, amely az ilyen kifejezések személyes értelmezéséből ered. 
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CS:GO/Valorant 
 
10. A CS:GO-ban a Round Handicap és Total Rounds esetében a fogadás érvényességéhez az összes tervezett 
fordulót be kell fejezni.  
Amennyiben a mérkőzés a természetes befejezése előtt félbeszakad (függetlenül az irányító szövetség 
esetleges döntésétől), a fogadások érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha az Over/Under vagy Round Handicap 
vonal, amelyre a fogadást kötötték, a mérkőzés félbeszakadásának időpontjában már túllépte a tétet.  
Ebben az esetben a fogadások a mérkőzés lefújása előtt elért eredményeknek megfelelően kerülnek 
kiegyenlítésre.   
 
 
11. A CS:GO Total Rounds esetében az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" csoportjából 
származó résztvevőknek odaítélt térképek az elszámolás szempontjából "0" (nulla) fordulónak minősülnek.  
 
12. A CS:GO-ban az X körös ajánlatok esetében a felsorolt körnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások 
érvényesek legyenek. 
 
13. A CS:GO Kills ajánlatok esetében az elszámolásba beleszámít minden olyan kill, amely a bomba 
felrobbanása vagy hatástalanítása után történik a fordulók között.  

 
  

B. MOBA  
  
A következő szabályok vonatkoznak minden olyan játékra, amely MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) 
műfajba sorolható. Ezek közé tartozik többek között a DOTA 2, King of Glory, League of Legends, Wild Rift, 
Mobile Legends, Smite és Vainglory. Azokban az esetekben, amikor a játékra vonatkozó, általánosságban 
ugyanahhoz a műfajhoz tartozónak tekintett szabályok külön felsorolásra kerülnek, ezek kiegészítik és (adott 
esetben) felülírják a műfaj-specifikus szabályokat. Az Unibet fenntartja a jogot, hogy a fentiekben nem felsorolt, 
de általánosan e műfajhoz tartozónak elismert játékokra is alkalmazza a műfajhoz tartozó elszámolási 
szabályokat.   
 
1. A mérkőzések esélyei, a sorozat kimenetele, az összes pálya és a pályahendikepek esetében az első tervezett 
pályának el kell kezdődnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  
Ez alól kivételt képeznek az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" és/vagy "Felső" csoportból 
származó résztvevőknek odaítélt Térképek.  
Ezekben az esetekben az említett térképeket figyelembe vesszük az elszámolásnál.  
 
2. A Total Maps, Map handicap, Correct Score és Map X ajánlatok esetében a fogadás érvényességéhez a 
térkép/tervezett térképek minden részét be kell fejezni. Amennyiben egy eseményt a természetes befejezés 
előtt feladnak, a Total Maps és a Match Handicapek over/under fogadásai általában akkor kerülnek 
kiegyenlítésre, ha az adott fogadási ajánlatoknak megfelelő eredményt értek el, ellenkező esetben a fogadások 
érvénytelennek minősülnek.  
 
3. Az Időtartam, Első X/első X-ig és Kills/Kill-streak ajánlatok esetében a fogadások érvényességéhez a mérkőzés 
minden olyan részének be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat vonatkozik, kivéve, ha az eredmény már a játék 
megszakítása előtt megállapításra került, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  
Az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" csoportjából származó résztvevőknek odaítélt 
térképet az Időtartam-ajánlatok elszámolása szempontjából "0" (nulla) percnek kell tekinteni.  
 
4. Az Első X/First to X ajánlatok arra vonatkoznak, hogy melyik résztvevőnek írják jóvá elsőként, hogy 
teljesítette/elérte a felsorolt mennyiséget egy előre meghatározott eseményből.  
Hacsak nem döntetlen eredményt (azaz egyik csapat sem) ajánlottak fel, amennyiben egyik résztvevő sem éri el 
a felsorolt összeget, a tétek visszatérítésre kerülnek.  
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5. Kills/Kill-streak ajánlatok, a Kills és/vagy Kill-streak-hez kapcsolódó fogadások csak az ellenfél által okozott 
killeket veszik figyelembe.  
Az ellenfél által nem ellenőrzött, nem az ellenfelek által okozott ölések nem számítanak bele az elszámolásba.  
 
6. Játékesemények, tárgyak és NPC-k: Az elszámolás szempontjából a következő tárgyakhoz, 
játékeseményekhez és NPC-khez kapcsolódó ajánlatok csak akkor érvényesek, ha a mérkőzés minden része, 
amelyre az ajánlat vonatkozik, befejeződött, kivéve, ha a játék megszakítása előtt a végeredmény már eldőlt, és 
a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  
 
- Célok  
 
- A szinthatár elérése  
 
A célkitűzésekkel kapcsolatos minden fogadás csak a pályaspecifikus célkitűzésekre vonatkozik. A tényleges 
térkép megnyerése nem számít célkitűzésnek a kiegyenlítés szempontjából.  
Hacsak nem döntetlen eredményt (azaz egyik csapat sem) ajánlottak fel, amennyiben egyik résztvevő sem éri el 
a felsorolt összeget, a tétek visszatérítésre kerülnek.  
 
Unibet fenntartja a jogot, hogy a fentiek mellett más, a fentiekben nem felsorolt játékeseményeket, tárgyakat 
és NPC-ket is bevonjon a játékba, feltéve, hogy ésszerűen beleillenek ugyanabba a kategóriába. 

 

DOTA 2 + League of Legends (LoL) 
 
8. A Rampage/Ultra-Kill, Ace, Assists és Buildings ajánlatok esetében a fogadások érvényességéhez a mérkőzés 
minden olyan részének be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat vonatkozik, kivéve, ha a játék megszakítása előtt a 
végeredmény már eldőlt, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  
 
9. A Rampage/Ultra-Kill ajánlatokkal kapcsolatos minden esemény csak akkor tekinthető megtörténtnek, ha a 
mérkőzésen (vagy annak azon részén, amelyre a fogadás vonatkozik) a képernyőn megjelenő bannerrel 
bejelentik.  
 
10. A League of Legends Ace ajánlatok, arra vonatkoznak, hogy az ellenfél csapat utolsó élő bajnokának 
megölése egyetlen résztvevőnek tulajdonítható-e.  
 
11. Az asszisztajánlatok esetében az esemény szabályain keresztül az úgynevezett "Győztes" csoportból 
származó résztvevőknek odaítélt térképet "0" (nulla) asszisztnak kell tekinteni az elszámolás szempontjából.  
 
12. A DOTA 2-ben az épületajánlatok esetében a következők minősülnek "épületnek" a játékban: Laktanyák, 
szentélyek és tornyok. A fent említett épületek bármelyikének "megtagadott" lerombolása szintén elszámolási 
célokra számít.  
A League of Legendsben az épületajánlatok esetében a játékban a következők minősülnek "épületnek": 
Tornyok és Gátlók, és az említett épületek lerombolása mindig úgy tekintendő, mintha az ellenfelek okozták 
volna.  
 
13. Az elszámolás szempontjából a következő tárgyakhoz, játékeseményekhez és NPC-khez kapcsolódó 
ajánlatok megkövetelik, hogy a mérkőzés minden része, amelyre az ajánlat vonatkozik, befejeződjön ahhoz, 
hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha a játék megszakítása előtt a végeredmény már eldőlt, és a 
játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
DOTA 2: 
- Aegis  
- Visszavásárlás  
- Futár  
- Isteni Rapier  
- Mega-csúszómászók   
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- A szinthatár elérése  
- Roshans 
- Tornyok 
- Barakkok 
 
League of Legends: 
- Barons  
- Sárkányok  
- A szinthatár elérése  
- Rift Herald  
- Tornyok 
- Gátlók 
 
Unibet fenntartja a jogot, hogy a fentiek mellett más, a fentiekben nem felsorolt játékbeli eseményeket, 
tárgyakat és NPC-ket is felvegyen a játékba, feltéve, hogy azok ésszerűen beleillenek ugyanabba a kategóriába. 

  

C. Harci játékok  
  
A következő szabályok vonatkoznak minden olyan játékra, amely a verekedős játékok műfajába sorolható. Ide 
tartoznak többek között a Dragonball, a Street Fighter, a Super Smash Bros és a Tekken. Azokban az esetekben, 
amikor az általában ugyanahhoz a műfajhoz tartozónak tekintett játékra vonatkozó szabályok külön felsorolásra 
kerülnek, ezek kiegészítik és (adott esetben) felülírják a műfajspecifikus szabályokat. Az Unibet fenntartja a 
jogot, hogy a fentiekben nem felsorolt, de általánosan e műfajhoz tartozónak elismert játékokra is alkalmazza a 
műfajhoz tartozó elszámolási szabályokat.  
 
1. A mérkőzések esélyei, a sorozat kimenetele,az összes játék és a játék hendikepek esetében az első tervezett 
mérkőzésnek el kell kezdődnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  
Ez alól kivételt képeznek az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztes" és/vagy "Felső" csoportból 
származó résztvevőknek odaítélt mérkőzések.  
Ilyen esetekben ezeket a mérkőzéseket is figyelembe vesszük az elszámolásnál.  
 
2. Az Összes mérkőzés, a mérkőzések hendikepje, a Helyes pontszám és az X. mérkőzés/ X. forduló esetében a 
tervezett mérkőzések minden részének be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek. 
Amennyiben egy eseményt a természetes befejezés előtt félbeszakítanak, a Total Games és a Game 
Handicapek over/under fogadásai általában akkor kerülnek kiegyenlítésre, ha az adott fogadási ajánlatoknak 
megfelelő eredmény született, ellenkező esetben a fogadások érvénytelennek minősülnek.  
 
3. Az időtartam és a teljes forduló esetében a fogadások érvényességéhez a mérkőzés minden olyan részének 
be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat vonatkozik, kivéve, ha az eredmény már a játék megszakítása előtt 
megállapításra került, és a játék további folytatása nem hozhatna más eredményt.  
Az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" csoportjából származó résztvevőknek megítélt 
játék/körök az elszámolás szempontjából "0" (nulla) körnek minősülnek. 
 
4. Az összes forduló és a Round Handicap esetében a fogadás érvényességéhez minden tervezett fordulót be 
kell fejezni. Amennyiben a mérkőzés a természetes befejezése előtt félbeszakad, és függetlenül az irányító 
szövetség esetleges döntésétől, a fogadások érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha az Over/Under vonal, 
amelyre a fogadást kötötték, már a mérkőzés félbeszakadásának időpontjában túllépte a tétet. Amennyiben ez 
a helyzet áll fenn, a fogadásokat a lefújás előtt elért eredményeknek megfelelően kell kiegyenlíteni.  

  

D. Battle Royale  
  
A következő szabályok vonatkoznak minden olyan játékra, amely Battle Royale műfajúnak minősül. Ezek közé 
tartozik többek között a PUBG és a Fortnite. Azokban az esetekben, amikor az általában ugyanahhoz a 
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műfajhoz tartozónak tekintett játékra vonatkozó szabályok külön felsorolásra kerülnek, ezek kiegészítik és 
(adott esetben) felülírják a műfajspecifikus szabályokat. Az Unibet fenntartja a jogot, hogy a műfajhoz tartozó 
elszámolási szabályokat alkalmazza a fentiekben fel nem sorolt, általánosan annak elismert játékokra is.  
 
1. A mérkőzésgyőztes elszámolása szempontjából az utolsó ember/páros/csapat/csapat lesz a mérkőzés 
győztese.  
Sorozat eredmény esetén az az ember/duó/csapat, aki a legtöbb pontot gyűjtötte a sorozat mérkőzései során, 
sorozatgyőztesnek minősül.  
Az elszámolásba beleszámít minden extra térkép, 1 vs 1 és/vagy minden további játék is, amennyiben az 
irányító szövetség döntetlent alkalmaz.  
Amennyiben bármilyen további döntetlen döntő után a felajánlás döntetlen eredménnyel végződik, és a 
döntetlent nem ajánlották fel fogadásra, a tétek visszatérítésre kerülnek.  
 
2. Az időtartam, a Kills/Eliminations és a First X/First to X esetében a mérkőzés minden részének, amelyre az 
ajánlat vonatkozik, be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha a játék 
megszakítása előtt a végeredmény már eldőlt, és a játék további folytatása nem eredményezhet más 
eredményt.  
A First X/First to X esetében az ajánlat arra vonatkozik, hogy a résztvevők közül melyikük teljesítette/érte el 
elsőként a felsorolt összeget egy előre meghatározott eseményre.  
Hacsak nem döntetlen eredményt (azaz egyik csapat sem) ajánlottak fel, amennyiben egyik résztvevő sem éri el 
a felsorolt összeget, a téteket visszatérítik.  
 
3. A Kills és Eliminations esetében csak az ellenfél által okozott vagy ellenőrzött Kills/eliminations számítanak a 
fogadás elszámolásánál.  
A "piros zónában" történt megölések/eliminációk nem számítanak bele a fogadás elszámolásába, míg a 
bármely jármű által okozott megölések az adott járművet használó résztvevőnek lesznek tulajdonítva. 

  

E. RTS  
  
A következő szabályok vonatkoznak minden olyan játékra, amely RTS (Real Time Strategy) műfajba sorolható. 
Ezek közé tartozik többek között a Starcraft 2 és a Warcraft. Azokban az esetekben, amikor az általában 
ugyanahhoz a műfajhoz tartozónak tekintett játékra vonatkozó szabályok külön felsorolásra kerülnek, ezek 
kiegészítik és (adott esetben) felülírják a műfaj-specifikus szabályokat. Az Unibet fenntartja a jogot, hogy a 
fentiekben nem felsorolt, de általánosan e műfajhoz tartozónak elismert játékokra is alkalmazza a műfajhoz 
tartozó elszámolási szabályokat.  
 
1. A mérkőzések esélyei, a sorozat kimenetele, az összes pálya és a pályahendikepek esetében az első tervezett 
pályának el kell kezdődnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  
Ez alól kivételt képeznek az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" és/vagy "Felső" csoportból 
származó résztvevőknek odaítélt térképek.  
Ilyen esetekben ezeket a pályákat is figyelembe vesszük az elszámolásnál. 
 
2. A sorozat eredménye az ugyanazon versenyen belül ugyanazon résztvevők között lejátszott, ugyanazon 
fordulóra/szakaszra érvényes, egymást követő mérkőzések/sorozatok bármely kombinációjából származó 
összesített eredmény.  
 
3. Amennyiben valamelyik pályát holtverseny miatt meg kell ismételni, az eredeti pálya eredményét el kell 
vetni, és az újrajátszott pálya eredménye számít az elszámolásnál.  
Az összesített térképek esetében a holtverseny miatt újrajátszott térképek csak 1 térképnek számítanak.  
 
4. A Total Maps és a Maps Handicap esetében a fogadások érvényességéhez az összes tervezett térképet be 
kell fejezni. Ha a mérkőzést a természetes befejezés előtt félbeszakítják, és függetlenül az irányító szövetség 
esetleges döntésétől, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha az Over/Under vonal, amelyre a fogadást kötötték, 
a mérkőzés félbeszakításának időpontjában már túllépte a tétet. Ebben az esetben a fogadásokat a mérkőzés 
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lefújása előtt elért eredményeknek megfelelően rendezik. 
 
5. A helyes eredmény, az időtartam és az X térkép esetében a fogadások érvényességéhez a mérkőzés minden 
olyan részének be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat vonatkozik, kivéve, ha a játék megszakítása előtt a 
végeredmény már eldőlt, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  
Az Időtartam esetében az esemény szabályai alapján az úgynevezett "Győztesek" csoportjából származó 
résztvevőknek odaítélt térképek az elszámolás szempontjából "0" (nulla) percnek számítanak.  
Az X térkép esetében a felsorolt térképet be kell fejezni ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  
 
6. Az Első X/First to X arra utal, hogy a résztvevők közül melyik résztvevőnek írják jóvá elsőként, hogy 
teljesítette/elérte a felsorolt összeget egy előre meghatározott eseménynél.  
Hacsak nem döntetlen eredményt (azaz egyik csapat sem) ajánlottak fel, amennyiben egyik résztvevő sem éri el 
a felsorolt összeget, a téteket visszatérítik.  

  

F. Kártyajátékok  
  
A következő szabályok vonatkoznak minden olyan játékra, amely a kártyajátékok műfajába sorolható. Ezek közé 
tartozik többek között az Artifact, a Hearthstone és a Magic: The Gathering. Azokban az esetekben, amikor az 
olyan játékokra vonatkozó szabályok, amelyeket általában ugyanahhoz a műfajhoz tartozónak tekintenek, 
külön szerepelnek, ezek kiegészítik és (adott esetben) felülírják a műfajspecifikus szabályokat. Az Unibet 
fenntartja a jogot, hogy a fentiekben nem felsorolt, de általánosan e műfajhoz tartozónak elismert játékokra is 
alkalmazza a műfajhoz tartozó elszámolási szabályokat.  
 
1. A Match Esély és a Games Handicap esetében, amennyiben bármelyik játékot döntetlen miatt meg kell 
ismételni, az eredeti játék eredményét el kell vetni, és az újrajátszott játék eredménye számít az elszámolás 
szempontjából.  
Az összes játék esetében a döntetlen miatt újrajátszott játék csak 1 játéknak számít.  
 
2. Az összesített játékok és a hendikepes játékok esetében az első tervezett játéknak el kell kezdődnie ahhoz, 
hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve az esemény szabályai alapján az úgynevezett "győztes" 
csoportból származó résztvevőknek odaítélt játékokat. Ezekben az esetekben az említett Játékok az 
elszámolásnál figyelembe vehetők.  
A fogadások érvényességéhez minden tervezett játékot be kell fejezni. Amennyiben a mérkőzés a természetes 
befejezése előtt félbeszakad, és függetlenül a vezető szövetség esetleges döntésétől, a fogadások 
érvénytelennek minősülnek, kivéve, ha az Over/Under vonal, amelyre a fogadást kötötték, már a mérkőzés 
félbeszakadásának időpontjában túllépte a tétet. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, a fogadásokat a mérkőzés 
lefújásáig elért eredményeknek megfelelően kell elszámolni.  
 
3. Az X. mérkőzésen a felsorolt mérkőzésnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek.  

  
  

G. FIFA és Rocket League 
 
FIFA: 
 
1. A Match Esély, az Total Goals és a Game Handicap esetében az eredmények a rendes játékidőben elért 
eredmények alapján kerülnek kiegyenlítésre.  
Hacsak az ajánlat másként nem rendelkezik, a hosszabbítás során elért eredmények nem számítanak 
elszámolási céloknak. 
Amennyiben a mérkőzés döntetlenre végződik, és a döntetlenre nem kínáltunk esélyt, a téteket visszafizetjük. 
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2. A Team to go Through ajánlatok esetében, amennyiben az ajánlat eldöntéséhez hosszabbításra van szükség 
(hacsak az ajánlatban másként nem szerepel), a hozzáadott játékból származó eredmények számítanak bele az 
elszámolásba.  
 
3. A Correct Score ajánlatok esetében az eredmények a rendes játékidő alatt elért eredmények alapján 
kerülnek elszámolásra. Hacsak az ajánlatban másként nem szerepel, a hosszabbítás során elért eredmények 
nem számítanak elszámolási célokra.  
 
4. A Total Goal ajánlatok esetében a mérkőzés minden olyan részének, amelyre az ajánlat vonatkozik, be kell 
fejeződnie ahhoz, hogy a fogadások érvényesek legyenek, kivéve, ha az eredmény már a játék megszakítása 
előtt megállapításra került, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
 
 
 
 
Rocket League:  
 
1. Ha a mérkőzés (vagy annak bármely része) kimenetelének eldöntéséhez hosszabbításra van szükség, és ha az 
ajánlatban másként nem szerepel, akkor a hozzáadott játékból származó eredményt veszik figyelembe az 
elszámolásnál. 
Amennyiben a mérkőzés döntetlenre végződik, és a döntetlenre nem kínáltak esélyt, a téteket visszatérítik. 
 
2. A Total Goals és a Handicap ajánlatok esetében a fogadások érvényességéhez a mérkőzés minden olyan 
részének be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat vonatkozik, kivéve, ha a játék megszakítása előtt a mérkőzés 
kimenetelét már megállapították, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  

  

H. NBA 2K  
 
1. A Match Esély és a Team to go Through ajánlatok esetében, amennyiben hosszabbításra van szükség az 
ajánlat kimenetelének eldöntéséhez, és hacsak az ajánlatban másként nem szerepel, a hozzáadott játékból 
származó eredményeket veszik figyelembe az elszámolásnál.  
Amennyiben a mérkőzés döntetlenre végződik, és a döntetlenre nem kínáltak esélyt, a téteket visszatérítik. 
 
2. Az összpontszám-ajánlatok esetében az eredményeket a felsorolt résztvevők által az adott időszak alatt elért 
összpontszám alapján számolják ki.  
A teljes munkaidőhöz kapcsolódó piacok elszámolásánál - eltérő rendelkezés hiányában - a túlórában szerzett 
pontokat veszik figyelembe.  
A fogadások érvényességéhez a mérkőzés minden olyan részének be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat 
vonatkozik, kivéve, ha a játék megszakítása előtt a mérkőzés kimenetelét már megállapították, és a játék 
további folytatása nem eredményezhet más eredményt.  
 
3. A hendikepes ajánlatok esetében az eredmények az elért eredmény alapján kerülnek kiegyenlítésre, miután 
a felsorolt hendikepet/spreadet hozzáadták/elvonták (adott esetben) ahhoz a mérkőzéshez/időszakhoz/összes 
pontszámhoz, amelyre a fogadás vonatkozik.  
Azokban az esetekben, amikor a hendikep/spread vonal kiigazítása utáni eredmény pontosan megegyezik a 
fogadási vonallal, akkor az ajánlatra tett összes fogadás érvénytelennek minősül.  
A teljes időre vonatkozó piacok elszámolásánál - eltérő rendelkezés hiányában - a hosszabbítás során szerzett 
pontokat kell figyelembe venni a teljes időre vonatkozó piacok elszámolásánál.  
A fogadások érvényességéhez a mérkőzés minden olyan részének be kell fejeződnie, amelyre az ajánlat 
vonatkozik.  
 
4. Részleges, intervallumos, First/Next to X ajánlatok esetében a meghatározott időkeretekre/intervallumokra 
vonatkozó fogadások (példa: Negyed/fél X eredmény, X. perc és Y. perc közötti mérkőzés eredménye vagy "A 
mérkőzés hátralévő része"-esélyek), csak a meghatározott időkeretben/intervallumban felhalmozott 
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eredményeket és eseményeket veszik figyelembe, ahogyan az alkalmazható. Az elszámolás nem veszi 
figyelembe az esemény/meccs más részeiből származó, a megadott időkereten/intervallumon kívüli 
eseményeket, kivéve, ha ez nincs megadva.  
A mérkőzés egy adott pontszámra vonatkozó ajánlatokra tett fogadások (például: A következő csapat szerez 
pontot vagy Race to X points) arra vonatkoznak, hogy a résztvevők elsőként érik el/érik el a felsorolt célt. 
Amennyiben az ajánlat időkeretet (vagy bármilyen más időszaki korlátozást) sorol fel, a kiegyenlítés nem veszi 
figyelembe az esemény/meccs más részeiből származó olyan eseményeket, amelyek nem kapcsolódnak az 
említett időkerethez. Amennyiben a felsorolt eredményt egyik résztvevő sem éri el/érik el a megadott 
időkereten belül (ha van ilyen), minden fogadás érvénytelennek minősül, kivéve, ha döntetlen/egyenlőségi 
eredményt ajánlottak fel fogadásra. A fogadások érvényességéhez a mérkőzés minden olyan részének be kell 
fejeződnie, amelyre az ajánlat vonatkozik, kivéve, ha az eredmény már a játék megszakítása előtt 
megállapításra került, és a játék további folytatása nem eredményezhet más eredményt. 
 
 


