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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Ενότητα A - Συνθήκες Συμφωνίας 

1.Εισαγωγή 2. Ορισμοί 

3. Αποδοχή Στοιχημάτων 4. Περιορισμοί στοιχηματισμού και 
κερδών 

5. Ακύρωση στοιχημάτων 6. Αποποίηση ευθυνών και 
Προτεραιότητα 

 

Ενότητα B – Γενικοί Κανόνες Στοιχήματος 
1. Κοινοί όροι αναφοράς 2. Τύποι στοιχημάτων 

3. Προτάσεις στοιχηματισμού 4. Στοιχήματα συστήματος 

5. Διευθέτηση αποτελεσμάτων 6. Κανόνας 4 του Tattersall 

7. Αμοιβαίος στοιχηματισμός  

 

Ενότητα Γ - Κανόνες και Περιορισμοί Αθλητικών Στοιχημάτων 
 
1. Ολυμπιακά γεγονότα και 
πρωταθλήματα  
 

2. Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο 3. Στίβος 

4. Ποδόσφαιρο, Κανόνες 
Αυστραλίας 5. Μπάντμιντον 6. Μπέιζμπολ 

7. Μπάσκετ 8. Μπιτς Βόλεϊ 9. Μποξ 

10. Κρίκετ 11. Κέρλινγκ 12. Ποδηλασία (πίστας και 
δρόμου) 

13. Cyclo Cross 14. Ποδόσφαιρο 15. Γκολφ 

16. Χάντμπολ 17. Ιπποδρ. Τροχ. 18. Χόκεϊ επί Πάγου 

19. Μηχανοκίνητος Αθλητισμός 20. Netball 21. Pesapallo (Μπέιζμπολ 
Φινλανδίας) 

22. Πρωτάθλημα ράγκμπι 23. Rugby Union 24.Σκουός 

25. Speedway 26. Σέρφινγκ 27.Κολύμβηση 

28. Τέννις και Σπορ Ρακέτας 
(Μπάντμιντον, Ράκλετον, Σκουός 
και Επιτραπέζιο Τένις) 

29. Βόλεϊ 30. Χειμερινά Σπορ 

31. Άλλα (μη αθλητικά/ειδικά 
στοιχήματα) 

32. Συγκεκριμένα όρια για κάθε 
άθλημα 33. Μικτές πολεμικές τέχνες 

34.Σνούκερ 35.Ζάρια  

 

Ενότητα D - Αγωνιστικά 

1. Ιπποδρομίες 2. Κυνοδρομίες 
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Ενότητα E – eSports 
 

Ενότητα 1 – Όροι συμφωνίας 
α) Εισαγωγή β) Κανόνες Διευθέτησης Γενικών 

Απολεσμάτων 

 

Ενότητα 2 – Ειδικοί κανόνες παιχνιδιών 
α) Call of Duty β) CS: GO 

γ) Dota 2 δ) Dragon Ball 

ε) FIFA στ) Hearthstone 

ζ) Heroes of the Storm η) League of Legends 

θ) Overwatch ι) PUBG 

ια) Rocket League ιβ) StarCraft 2 

ιγ) Street Fighter ιδ) Super Smash Bros 

ιε) Tekken  

A. Συνθήκες Συμφωνίας 

1. Εισαγωγή  
 
1) Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση των Αθλητικών Στοιχημάτων της Unibet. Όταν 

τοποθετεί ένα στοίχημα στην Unibet , ο Κάτοχος Λογαριασμού συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, έχει 
κατανοήσει και θα συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβάνοντας τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις εφαρμόσιμες στο Unibet, κάντε κλικ 
εδώ. 
 

2) Τα Αθλητικά στοιχήματα υπόκεινται στους κανονισμούς που επιβάλλovται από Αρχή Παιγνίων και 
Στοιχηματισμού της Μάλτας (MGA). 

3) Κάθε διένεξη που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τα Αθλητικά Στοιχήματα θα πρέπει να 
αποστέλλεται με email στη διεύθυνση info-gr@unibetsupport.com. Εάν η απάντηση δεν κριθεί 
ικανοποιητική, ένα αίτημα για εμπιστευτική διαιτησία μπορεί να αποσταλεί στο Αρχή Παιγνίων και 
Στοιχηματισμού της Μάλτας (MGA). Η απόφαση των διαιτητών θα είναι δεσμευτική και δύναται να 
υποβληθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. 
 

4) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στον ιστότοπο, τα όρια στοιχηματισμού, 
τα όρια κερδών και τις προσφορές. 
 

5) Η Unibet  δύναται να ενημερώνει, να τροποποιήσει, να επεξεργάζεται και να συμπληρώνει τους 
παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. 
 

https://gr.unibet-3.com/general-info/terms
mailto:info-gr@unibetsupport.com
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6) Κάθε αναφορά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε λέξεις/αντικείμενα που εμφανίζονται στον 
ενικό ισχύει και για τον πληθυντικό. Οι αναφορές ως προς το φύλο δεν είναι δεσμευτικές και θα πρέπει 
να εκλαμβάνονται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης. 

2. Ορισμοί 
 
1) "Σφάλμα" είναι ένα λάθος, μια εσφαλμένη εκτύπωση, μια παρερμηνεία, ένα παράκουσμα, μια 

εσφαλμένη ανάγνωση, μια εσφαλμένη μετάφραση, ένα ορθογραφικό λάθος, ένας τεχνικός κίνδυνος, 
ένα σφάλμα εγγραφής, ένα σφάλμα συναλλαγής, ένα σφάλμα δήλωσης, η ανωτέρα βία και/ή οτιδήποτε 
παρόμοιο. 

Παραδείγματα λαθών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 

• Στοιχήματα που έγιναν δεκτά λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν θα γινόταν δεκτά υπό άλλες 
συνθήκες 

• Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε γεγονότα/προσφορές που έχουν ήδη αποφασιστεί 
• Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αγορές που περιείχαν λάθος συμμετέχοντες 
• Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε πιθανότητες που διαφέρουν από αυτές που είναι διαθέσιμες 

στην αγορά την ώρα που τοποθετήθηκε το στοίχημα 
• Στοιχήματα σε πιθανότητες που αντανακλούν μια λάθος κατάσταση σκορ ή 
• Πιθανότητες που ήταν σαφώς λανθασμένες, δίνοντας την ευκαιρία το γεγονός να συμβεί την ώρα 

που τοποθετήθηκε το στοίχημα.  

2) "Επιρροή Στοιχηματισμού" είναι μια ενέργεια, η οποία απαγορεύεται από την Unibet, κατά την οποία 
ένας Κάτοχος Λογαριασμού, ή τρίτοι που ενεργούν σε συνεργασία με τον Κάτοχο Λογαριασμού δρουν 
μαζί για να στοιχηματίσουν στο ίδιο γεγονός ή διαγωνισμό. Όταν υπάρχει απόδειξη ότι οι Κάτοχοι 
Λογαριασμού δρουν μαζί με αυτό τον τρόπο Unibet έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα σχετικά 
στοιχήματα και/ή να παρακρατήσει την πληρωμή περιμένοντας το αποτέλεσμα της έρευνας. 
 

3) "Κακόβουλος Στοιχηματισμός" είναι μια ενέργεια, η οποία απαγορεύεται από την Unibet , κατά την 
οποία ένας Κάτοχος Λογαριασμού, ή τρίτοι που ενεργούν σε συνεργασία με τον Κάτοχο Λογαριασμού, 
αποφεύγουν την τήρηση των Κανόνων της Unibet  - άμεσα ή έμμεσα. 

3. Αποδοχή στοιχημάτων: 
 
1) Ένα στοίχημα καθίσταται έγκυρο όταν επικυρώνεται και εμφανίζεται στο ιστορικό στοιχημάτων του 

Κατόχου Λογαριασμού. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας σχετικά με την εγκυρότητα ενός στοιχήματος, 
απαιτείται από τον Κάτοχο Λογαριασμού να ελέγξει τα ανοιχτά στοιχήματα ή να επικοινωνήσει με την 
Εξυπηρέτηση Πελατών. 
 

2) Με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία γίνεται αποδεκτό κατά λάθος, ένα στοίχημα, μόλις γίνεται 
αποδεκτό, θα παραμένει έγκυρο και δεν θα είναι δυνατή η ανάκλησή του. Η διασφάλιση της ορθότητας 
των τοποθετημένων στοιχημάτων αποτελεί ευθύνη του Παίκτη. Σε καμία περίπτωση Unibet δε θα 
δεχτεί καμία ευθύνη για λάθη (αντιληπτά και πραγματικά), που απορρέουν είτε από λάθη που 
καταχωρήθηκαν στο <Section A, Para 2, Clause 1>, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως λάθος 



 5 
 
 
 
 

κατάταξη των αντικειμένων στοιχηματισμού/πιθανοτήτων.  
 

3) Εάν προκύψει διένεξη σχετικά με την αποδοχή (ή την έλλειψή της) οποιασδήποτε συναλλαγής στο 
λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού η βάση δεδομένων αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα είναι 
η υπέρτατη αρχή για την απόφαση σχετικά με τέτοιου είδους ζητήματα. 

4. Περιορισμοί στοιχηματισμού και κερδών: 
 
1) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα καθαρά κέρδη (τα κέρδη μετά την παρακράτηση του 

πονταρίσματος) οποιουδήποτε στοιχήματος ή συνδυασμού στοιχημάτων για έναν Κάτοχο 
Λογαριασμού στις EUR 1,000,000. Αυτό το όριο μπορεί να είναι μικρότερο ανάλογα με το άθλημα, το 
πρωτάθλημα ή τον τύπο του προσφερόμενου στοιχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, σας 
προτείνουμε να συμβουλευθείτε τα Συγκεκριμένα Όρια κάθε Αθλήματος στην παράγραφο <Section C, 
Para 28>. 
 

2) Όλες οι επιλογές στοιχημάτων υπόκεινται σε προκαθορισμένα όρια, τα οποία ρυθμίζονται 
αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της Unibet  και ενδέχεται να είναι μικρότερα από τα όρια 
που αναφέρονται στις παραγράφους <Section A, Para 4.1>  και <Section C, Para 28>. Εάν 
συμπληρωθεί αυτό το όριο, ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υπέρβασή του με 
αίτημα το οποίο υποβάλλεται μέσω της/των πλατφόρμας/πλατφορμών της Unibet . Η Unibet  διατηρεί 
το δικαίωμα να αποδεχθεί (πλήρως ή εν μέρει) ή να απορρίψει το εν λόγω αίτημα χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση και περαιτέρω επεξηγήσεις. 
 

3) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, πλήρως 
ή εν μέρει, οποιοδήποτε ζητούμενο στοίχημα. Αυτό περιλαμβάνει την πιθανότητα ότι ένα “Στοίχημα 
Συστήματος” όπως ορίζεται στο <Section B, Para 4>, να μην γίνει δεκτό πλήρως, είτε σε όρους 
στοιχημάτων ή συνδυασμών που περιλαμβάνονται σε αυτό που αποκαλούμε “Στοίχημα Συστήματος”. 
 

4) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση, πλήρως ή εν μέρει, στο 
λογαριασμό του χρήστη, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
 

5) Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας της Unibet , 
συμπεριλαμβανομένων επίσης των στοιχημάτων που απαιτούν μη αυτόματη έγκριση, ενδέχεται να 
υπόκεινται σε χρονική καθυστέρηση πριν την αποδοχή, η διάρκεια της οποίας μπορεί να ποικίλει. Η εν 
λόγω καθυστέρηση θα καθορίζεται από την Unibet  κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
 

6) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιαδήποτε πληρωμή και/ή να ακυρώσει 
στοιχήματα σε ένα γεγονός (ή σε σειρά γεγονότων), αν υπάρχει επαρκής απόδειξη ότι κάποιο από τα 
παρακάτω συνέβη: 

(i) Τέθηκε ζήτημα ακεραιότητας του γεγονότος 
(ii) Η τιμή χειραγωγήθηκε 
(iii) Ο αγώνας ήταν στημένος ή ο αγώνας ερευνάται για κάτι τέτοιο 
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Απόδειξη για τα παραπάνω μπορεί να βασίζεται στο μέγεθος, όγκο ή πατέντα στοιχημάτων που 
τοποθετήθηκαν με Unibet καθώς και από πληροφορίες από άλλους παρόχους στοιχήματος ή επίσημα 
αναγνωρισμένους οργανισμούς. 

7) Όλες οι πιθανότητες υπόκεινται σε μετατροπή/αλλαγή. Η διακύμανση βρίσκεται αποκλειστικά στην 
διακριτική ευχέρεια του Unibet. Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο στις διαθέσιμες πιθανότητες στο 
ταμπλό στοιχημάτων την ώρα που το στοίχημα γίνεται δεκτό από  Unibet, ανεξάρτητα από κάθε άλλη 
δήλωση ή προηγούμενη δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή στα ΜΜΕ. 

 

8) Όλες οι ακυρώσεις πληρωμών ενώ διευθετούνται τα στοιχήματα θα γίνονται βάση δεκαδικών 
αποδόσεων, ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε άλλη εμφανιζόμενη/επιλεγμένη μορφή κατά την διάρκεια 
που πραγματοποιείται το στοίχημα 

5. Ακύρωση στοιχημάτων 
 
1) Ένα στοίχημα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο και, σε αυτή την περίπτωση, θα διευθετείται με απόδοση 

1.00. 
 

2) Ένα στοίχημα παρολί θα παραμένει έγκυρο, ακόμα και αν ένας αγώνας ή γεγονός που αποτελεί μέρος 
του παρολί θεωρηθεί άκυρο. 
 

3) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κηρύξει ένα στοίχημα άκυρο, 
πλήρως ή εν μέρει, εάν είναι προφανές ότι έχει προκύψει κάποια από τις εξής περιστάσεις: 
 

a. Τα στοιχήματα προσφέρθηκαν, τοποθετήθηκαν και/ή έγιναν αποδεκτά λόγω Σφάλματος 
b. Τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν όταν ο ιστότοπος αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα, ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν γίνει αποδεκτά 
c. Επηρεασμός Στοιχηματισμού 
d. Κακόβουλος Στοιχηματισμός 
e. Ένα αποτέλεσμα επηρεάστηκε από εγκληματικές ενέργειες - άμεσα ή έμμεσα 
f. Έγινε ανακοίνωση αναφορικά με το στοίχημα, η οποία τροποποιεί σημαντικά την απόδοση. 

 
4) Ένα στοίχημα που έχει τοποθετηθεί ως παρολί δεν θα περιλαμβάνει ποτέ δύο ή περισσότερες 

προσφορές τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται να σχετίζονται (π..χ. η Ομάδα Χ θα κερδίσει το 
πρωτάθλημα και ο Παίκτης Y θα είναι ο Κορυφαίος Σκόρερ στο ίδιο πρωτάθλημα). Παρόλο που η 
Unibet  πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποτρέψει τις πιθανότητες αυτές, εάν 
συμβεί αυτό, η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα, αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να 
κηρύξει άκυρα όλα τα μέρη του παρολί που περιλαμβάνουν τα συσχετιζόμενα αποτελέσματα. 
 

5) Ένα στοίχημα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο και, σε αυτή την περίπτωση, θα διευθετείται με απόδοση 
1.00. 
 

6) Επιπλέον, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί (και/ή έχουν γίνει αποδεκτά) στις παρακάτω 
περιστάσεις θα κηρύσσονται άκυρα: 
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α. Στοιχηματισμός πριν την έναρξη του αγώνα 

(i)  Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά την έναρξη του γεγονότος 
(ii) Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν ενώ το σχετικό γεγονός βρισκόταν σε εξέλιξη, στο οποίο οι 
συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν τροποποιηθεί με άμεσο και αδιαμφισβήτητο τρόπο. 

β. Ζωντανός στοιχηματισμός 

(i) Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε εσφαλμένη τιμή λόγω καθυστερημένης ή αποτυχημένης 
"ζωντανής" κάλυψης 
(ii) Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες προσφορές αφότου αυτές προέκυψαν, ή 
διαφορετικά αφότου έλαβε χώρα ή ενόσω λαμβάνει χώρα ένα γεγονός για το οποίο θα μπορούσε 
κανονικά να θεωρηθεί ότι οδηγεί στο αποτέλεσμα (π.χ. στοιχήματα που τοποθετούνται σε προσφορές 
όπως Σύνολο Γκολ ή Επόμενο γκολ όταν εκτελείται ή έχει δοθεί ένα πέναλτι) 
(iii)Στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με αποδόσεις οι οποίες αντιπροσώπευαν διαφορετικό σκορ από το 
πραγματικό. 

6. Αποποίηση Eυθυνών και Προτεραιότητα 
 
1) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να προσαρμόσει τα Κέρδη που 

πιστώθηκαν σε Λογαριασμό Κατόχου Λογαριασμού εάν είναι προφανές ότι τα Κέρδη πιστώθηκαν στο 
Λογαριασμό λόγω Σφάλματος. 
 

2) Προκειμένου να προσαρμόσει οποιαδήποτε ανακρίβεια στο υπόλοιπο του Κατόχου Λογαριασμού 
έπειτα από την πίστωση ποσών λόγω Σφάλματος, η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και εντός ευλόγων ορίων, προκειμένου να 
προσαρμόσει το υπόλοιπο του παίκτη μέσω αντιλογισμού, τροποποίησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε 
επακόλουθης συναλλαγής στο λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού. 
 

3) Προκειμένου να ζητηθεί πλήρης έρευνα, τυχόν ενστάσεις/διαφωνίες σχετικά με τη διευθέτηση 
οποιασδήποτε προσφοράς στοιχήματος θα πρέπει να παραληφθούν από τη Unibet  εντός 14 ημερών 
από την αρχική διευθέτηση. Όλες οι υπόλοιπες ενστάσεις θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν ο κάτοχος 
λογαριασμού παρουσιάσει αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία μη ακριβούς διευθέτησης. Τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν δεν αποδίδονται με οποιοδήποτε τρόπο 
στις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο <Section B, Para 5.2>. 
 

4) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στο λογαριασμό μέχρι να ολοκληρώσει 
τις έρευνες που θεωρεί απαραίτητες. 
 

5) Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που αφορούν τα Αθλητικά Στοιχήματα της Unibet , 
και είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με άλλους Κανόνες. Σε περίπτωση ασάφειας, η προτεραιότητα θα 
πρέπει να εξετάζεται με την ακόλουθη σειρά: Κανόνες και προϋποθέσεις που δημοσιεύονται σε 
συνάρτηση με μια προσφορά και/ή μια καμπάνια . Εάν είναι ασαφή, θα γίνεται αναφορά στους 
Γενικούς Κανόνες Αθλητικών Στοιχημάτων, εκτός εάν αναφέρουν κάτι διαφορετικό οι Κανόνες ενός 
Συγκεκριμένου Αθλήματος. 
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6) Στις περιπτώσεις που κρίνει ότι αυτοί οι Κανόνες είναι ασαφείς, η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα, κατά 
τη διακριτική της ευχέρεια, να διευθετεί προσφορές σε μεμονωμένη βάση με γνώμονα την ορθότητα, 
εφαρμόζοντας γενικά αποδεκτούς κανόνες, συνήθεις πρακτικές και ορισμούς στοιχηματισμού. 
 

7) Οι προσαρμογές σε άλλες γλώσσες των παρόντων  Όρων και των Προϋποθέσεων, ή οποιουδήποτε 
άλλου κειμένου που μπορεί να σχετίζεται με προσφορές στοιχημάτων, γίνονται για καθαρά 
ενημερωτικούς σκοπούς. Παρά  το γεγονός ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για να 
διασφαλιστεί η πιο πιστή απόδοση των όρων αυτών στη συγκεκριμένη γλώσσα, η Unibet  δεν θα φέρει 
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ασυμβατότητα μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης 
γλώσσας. Έτσι, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της αντίστοιχης 
μετάφρασης, η πρώτη θα θεωρείται δεσμευτική και θα αποτελεί τη βάση με την οποία θα διευθετούνται 
οι προσφορές. 

 

8) Οποιαδήποτε δεδομένα παρέχονται ή είναι προσβάσιμα μέσα στο, από ή σχετικά με το Sports Book 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Account Holder αποκλειστικά για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση 
και οποιαδήποτε απόπειρα χρήσης τέτοιου είδους δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται 
αυστηρά. 
 
 

9) Unibet έχει το δικαίωμα να επιβάλλει έναν όρο του συμβολαίου σχετικά με το Sports Book κατά 
οποιουδήποτε Account Holder. 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 
1. Κοινοί όροι αναφοράς 

 
1) Αν δεν αναφέρεται σε συνδυασμό με το στοίχημα, ή στους Ειδικούς Αθλητικούς κανόνες, όλα τα 

στοιχήματα θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρα για το αποτέλεσμα του “Κανονικού Χρόνου” ή “Πλήρους 
Χρόνου”. Η "κανονική διάρκεια" ορίζεται βάσει της ερμηνείας της από τους επίσημους κανόνες που 
δημοσιεύονται από τη διευθύνουσα ομοσπονδία. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο, η κανονική 
διάρκεια ορίζεται ως 90 λεπτά συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων, ενώ στο χόκεϊ επί πάγου 
ορίζεται ως 3 περίοδοι των 20 λεπτών. Εάν η αντίστοιχη ομοσπονδία αποφασίσει να ορίσει, πριν την 
έναρξη του γεγονότος, ότι το εν λόγω γεγονός θα διεξαχθεί επί διαφορετικής διάρκειας, η απόφαση 
αυτή θα θεωρηθεί ως επίσημος κανόνας για το γεγονός (π.χ. ένας αγώνας ποδοσφαίρου Under 17 
διεξάγεται σε 2 ημίχρονα των 40 λεπτών). Παρ 'όλα αυτά, το εν λόγω γεγονός περιορίζεται στην 
«κανονική» διάρκεια παιχνιδιού και δεν περιλαμβάνει καμία επιμήκυνση χρόνου, όπως παράταση, 
εκτός εάν αναφέρεται ρητά. 
 

2) "Ζωντανός στοιχηματισμός" υφίσταται όταν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης στοιχημάτων κατά την 
εξέλιξη ενός αγώνα ή ενός γεγονότος. Η Unibet  δεν αναγνωρίζει ή δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη εάν 



 9 
 
 
 
 

δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσετε ένα στοίχημα ή η ενημέρωση του ζωντανού σκορ δεν είναι σωστή. 
Η ανά πάσα στιγμή ενημέρωση για το σκορ αποτελεί ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού, ο οποίος 
πρέπει να έχει επίγνωση του αγώνα και των γεγονότων που τον συνοδεύουν όπως το σκορ, η έξέλιξη 
του σκορ και πόση ώρα παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Η Unibet  δεν αποδέχεται καμία 
ευθύνη για αλλαγές στο πρόγραμμα ζωντανού στοιχηματισμού ή διακοπή της υπηρεσίας ζωντανού 
στοιχηματισμού. 
 

3) επιτρέπει στον Account Holder την πιθανότητα να εξαργυρώσει ένα στοίχημα του οποίου η κατάσταση 
δεν έχει καθοριστεί ακόμα, στην τρέχουσα αξία του. Είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα αθλητικά γεγονότα 
και στο διάστημα πριν τον αγώνα και ζωντανά, καθώς και στα μονά και στα πολλαπλά στοιχήματα. Η 
λειτουργικότητα "Cash Out" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δωρεάν στοιχήματα. Τα αιτήματα "Cash 
Out" μπορεί να υπόκεινται στην ίδια καθυστέρηση με αυτή που αναφέρεται στην "Ενότητα Α, 
Παράγραφος 4.5". Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κατα τη διάρκεια αυτής της 
καθυστέρησης η προσφορά στοιχήματος αφαιρεθεί ή οι πιθανότητες παρουσιάσουν διακυμάνσεις, το 
αίτημα "Cash Out" δε θα γίνει αποδεκτό και ο Account Holder θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στην οθόνη. 
Ο Unibet κατέχει το δικαίωμα να προσφέρει αυτού του τύπου την λειτουργικότητα αποκλειστικά κατά 
την κρίση του και δεν αναγνωρίζει ή αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη εάν η λειτουργικότητα "Cash 
Out" δεν είναι διαθέσιμη. Στο ενδεχόμενο μια αίτηση "Cash Out" να είναι επιτυχής, το στοίχημα θα 
εξοφληθεί αμέσως και οποιαδήποτε επακόλουθα αθλητικά γεγονότα που προκύψουν σε σχέση με το 
στοίχημα δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν. Σε περίπτωση που ένα εξοφλημένο στοίχημα έχει υποστεί 
κάποιο τεχνικό, τιμολογικό ή εξοφλητικό σφάλμα καθ' οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ της 
χρονικής στιγμής αρχικής καταχώρησης του στοιχήματος και της εξόφλησης, Unibet κατέχει το 
δικαίωμα να διορθώσει την ανακρίβεια βάσει αυτών που ορίζονται στην "Ενότητα Α, Παράγραφος 6.2" 

4) Ο "Συμμετέχων" αποτελεί μέρος ενός γεγονότος. Στα "Head-to-Head" και "Triple-Head", ο 
Συμμετέχων αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις που υπόκεινται στο εν λόγω γεγονός "Head-to-Head" ή 
"Triple-Head". 
 

5) Η προθεσμία (χρόνος διακοπής) που εμφανίζεται στον ιστότοπο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
πληροφοριακούς σκοπούς. Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να 
αναστείλει, εν μέρει ή πλήρως, τη στοιχηματική δραστηριότητα ανά πάσα στιγμή, όταν το κρίνει 
απαραίτητο. 
 

6) Τα στατιστικά ή τα κείμενα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Unibet  θα πρέπει να θεωρούνται 
πρόσθετες πληροφορίες, αλλά η Unibet  δεν αναγνωρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη εάν οι 
πληροφορίες δεν είναι σωστές. Η ανά πάσα στιγμή ενημέρωση για τις περιστάσεις που σχετίζονται με 
ένα γεγονός αποτελεί ευθύνη του Κατόχου Λογαριασμού. 
 

7) Η θεωρητική επιστροφή σε σταθερές αποδόσεις στον παίκτη δίνεται από τις αποδόσεις από όλα τα 
πιθανά αποτελέσματα στην προσφορά. Η θεωρητική απόσβεση σε έναν παίκτη σε μία προσφορά 
στοίχηματος με 3 αποτελέσματα α, β και γ μπορεί να υπολογιστεί ως ακολούθως. 
Θεωρητική % = 1 / (1 / "αποτέλεσμα πιθανοτήτων α" + 1 / "αποτέλεσμα 
πιθανοτήτων β" + 1 / "αποτέλεσμα πιθανοτήτων γ") x 100 

2. Τύποι στοιχημάτων 
 
1) Το "Match" (δηλ. 1X2) είναι όταν υπάρχει δυνατότητα στοιχηματισμού στο (μερικό ή οριστικό) 

αποτέλεσμα ενός αγώνα ή γεγονότος. Οι επιλογές είναι: "1" = Ομάδα εντός έδρας/Παίκτης 1, ή ο 
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συμμετέχοντας που αναγράφεται στην αριστερή πλευρά της προσφοράς· "Χ" = Ισοπαλία, ή η  μεσαία 
επιλογή· "2" = Ομάδα εκτός έδρας/Παίκτης 2, ή ο συμμετέχοντας που αναγράφεται στη δεξιά πλευρά 
της προσφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις ή ορισμένους διαγωνισμούς, το Unibet ενδέχεται να 
εμφανίσει μια προσφορά με την "American" μορφή (δηλ.: Ομάδα εκτός έδρας @ Ομάδα εντός έδρας), 
όπου η ομάδα εντός έδρας αναγράφεται ακολούθως της φιλοξενούμενης. Άσχετα με την τοποθεσία των 
ομάδων στον πίνακα/φύλλο στοιχήματος, οι αναφορές στις ομάδες "εντός έδρας" και "εκτός έδρας" θα 
γίνονται πάντα στις ομάδες που είναι πράγματι εντός και εκτός (φιλοξενούμενοι) έδρας αντίστοιχα, 
όπως καθορίζονται από την επίσημη οργάνωση. 
 

2) Σωστό σκορ (γνωστό και ως Στοιχηματισμός στο αποτέλεσμα) είναι ο στοιχηματισμός στο (τμηματικό 
ή οριστικό) ακριβές σκορ ενός αγώνα ή ενός γεγονότος. 
 

3) Over/Under (γνωστά και ως Σύνολα) είναι ο στοιχηματισμός στην (τμηματική ή οριστική) ποσότητα 
ενός προκαθορισμένου συμβάντος (π.χ. γκολ, πόντοι, κόρνερ, ριμπάουντ, λεπτά πέναλτι). Αν το 
συνολικό ποσό των καταγραφέντων συμβάντων είναι ίδιο με τη στοιχηματική γραμμή, τότε όλα τα 
στοιχήματα θα ακυρωθούν. Για παράδειγμα, μια προσφορά όπου η γραμμή στοιχηματισμού είναι 128,0 
πόντοι και ο αγώνας τελειώσει 64-64 θα ακυρωθεί. 
 

4) "Μονά/Ζυγά" είναι ο στοιχηματισμός στην (τμηματική ή οριστική) ποσότητα ενός προκαθορισμένου 
συμβάντος (π.χ. γκολ, πόντοι, κόρνερ, ριμπάουντ, λεπτά πέναλτι κ.λπ.). "Μονά" είναι τα 1,3,5 κ.λπ. 
"Ζυγά" είναι τα 0,2,4 κ.λπ. 
 

5) Το "Head-to-Head" και/ή "Triple-Head" είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ή τρεις 
συμμετέχοντες/αποτελέσματα, που προέρχονται είτε από επίσημα οργανωμένο γεγονός είτε, 
διαφορετικά, από τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε ουσιαστικά να τα ορίσει η Unibet . 

6) "Ημίχρονο/Τελικό" είναι ο στοιχηματισμός στο αποτέλεσμα του ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα 
του αγώνα. Π.χ., εάν στο ημίχρονο το σκορ είναι 1-0 και ο αγώνας λήξει με 1-1, το νικητήριο 
αποτέλεσμα είναι 1/X. Το στοίχημα είναι άκυρο εάν η κανονική διάρκεια του αγώνα παίζεται σε 
διαφορετική μορφή ώρας από αυτές που αναφέρονται στο στοίχημα (δηλαδή, εκτός από δύο ημίχρονα). 
 

7) "Στοιχηματισμός περιόδου" είναι ο στοιχηματισμός στο αποτέλεσμα κάθε ξεχωριστής περιόδου ενός 
αγώνα/γεγονότος. Π.χ. εάν τα αποτελέσματα περιόδου σε έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου είναι 2-0 / 0-1 / 
1-1, το νικητήριο αποτέλεσμα είναι 1/2/X. Το στοίχημα είναι άκυρο εάν η κανονική διάρκεια του 
αγώνα παίζεται σε διαφορετική μορφή ώρας από αυτές που αναφέρονται στο στοίχημα (δηλαδή, εκτός 
από τρεις περιόδους). 
 

8) "Draw No Bet" είναι ο στοιχηματισμός στο "1" ή το "2", όπως ορίζεται στην παράγραφο <Section B, 
Para 2.1>. Είναι επίσης κοινή πρακτική να γίνεται αναφορά σε "Draw No Bet" στις περιπτώσεις όπου 
δεν προσφέρονται πιθανότητες ισοπαλίας. Εάν ο συγκεκριμένος αγώνας δεν έχει νικητή (π.χ. ο αγώνας 
τελειώνει με ισοπαλία) ή το συγκεκριμένο συμβάν δεν λάβει χώρα (π.χ. Πρώτο γκολ, Draw No Bet και 
ο αγώνας λήγει με 0-0-), τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται. 
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9) "Χάντικαπ" είναι όταν υπάρχει δυνατότητα να στοιχηματίσετε για το αν το επιλεγμένο αποτέλεσμα θα 
είναι νικηφόρο από τη στιγμή που το χάντικαπ προστεθεί/αφαιρεθεί (ανάλογα με την περίπτωση) στο 
ματς/χρονική περίοδο/συνολικό σκορ στο οποίο αναφέρεται το στοίχημα.Υπό τις συνθήκες που το 
αποτέλεσμα μετά την προσαρμογή του "handicap line" είναι ίσο με το "betting line", όλα τα 
στοιχήματα σε αυτή την προσφορά θα χάσουν. Παράδειγμα: ένα στοίχημα για -3.0 γκολ θα χάσει εάν η 
ομάδα που επιλέχθηκε κερδίσει το ματς με διαφορά ακριβώς 3 γκολ (3-0, 4-1, 5-2 κλπ.). Οποιαδήποτε 
αναφορά σε αυτή την ενότητα γίνει στον όρο "margin"(διαφορά) προορίζεται να γίνει κατανοητό ως το 
αποτέλεσμα που εξάγεται απο την αφαίρεση των γκολ/πόντων που σκοράρονται από τις 2 
ομάδες/συμμετέχοντες. 

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα χαντικαπς που αναρτώνται στη σελίδα του Unibet 
υπολογίζονται βάσει του αποτελέσματος από την έναρξη του αναφερόμενου ματς/περιόδου μέχρι το 
τέλος του εν λόγω ματς/περιόδου. Είναι ωστόσο σύνηθες για κάποιες προσφορές στοιχήματος σε 
συγκεκριμένα αθλήματα (Asian Handicap στο ποδόσφαιρο) να λαμβάνονται υπ'οψιν μόνο τα 
αποτελέσματα που εξάγονται από τη χρονική στιγμή καταχώρησης του στοιχήματος έως το τέλος του 
καθορισμένου χρονικού πλαισίου, και επομένως να μην λαμβάνονται υπ'οψιν οποιαδήποτε γκολ/πόντοι 
σημειώνονται πριν την χρονική στιγμή που το στοίχημα καταχωρήθηκε και έγινε αποδεκτό. 
Οποιαδήποτε προσφορά στοιχήματος με αυτά τα χαρακτηριστικά θα εμφανίζεται ξεκάθαρα στην 
σελίδα και θα υπογραμμίζεται στο Bet History του παίκτη με το τρέχον σκορ τη στιγμή καταχώρησης 
του στοιχήματος. 

Υπάρχουν 3 διαφορετικές μορφές "Handicap Betting": 

2-way Handicap: Ομαδα Α(-1.5) έναντι Ομάδας Β (+1.5) 

Παράδειγμα: 

·         Στην ομάδα Α δίνεται χάντικαπ -1.5 γκολ για το ματς. Για να κερδίσει το στοίχημα, η ομάδα Α 
πρέπει να κερδίσει το ματς με διαφορά ίδια ή μεγαλύτερη από το καθορισμένο χάντικαπ (δηλ. 2 ή 
παραπάνω γκολ). 

·         Στην ομάδα Β δίνεται αβαντάζ +1.5 γκολ για το ματς. Για να κερδίσει το στοίχημα, η ομάδα Β 
πρέπει είτε να κερδίσει το ματς, το ματς να λήξει σε ισοπαλία, ή να μη χάσει με διαφορά ίδια ή 
μεγαλύτερη από το καθορισμένο αβαντάζ (δηλ. να χάσει με διαφορά 1 γκολ). 

3-way Handicap: Ομάδα Α (-2) Ισοπαλία (ακριβώς 2) Ομάδα Β (+2) 

Παράδειγμα: 

·         Στην ομάδα Α δίνεται χάντικαπ 2 γκολ για το ματς. Για να κερδίσει το στοίχημα, η ομάδα Α 
πρέπει να κερδίσει το ματς με μεγαλύτερη διαφορά από το καθορισμένο χάντικαπ (δηλ. 3 ή παραπάνω 
γκολ). 

·         Η ισοπαλία θα είναι το νικητήριο αποτέλεσμα εάν το ματς ολοκληρωθεί με την καθορισμένη 
διαφορά ακριβώς (δηλ. το ματς τελείωσει με αποτελέσματα όπως 2-0, 3-1 και 4-2). 
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·         Στην ομάδα 2 δίνεται αβαντάζ 2 γκολ για το ματς. Για να κερδίσει το στοίχημα, η ομάδα Β 
πρέπει είτε να κερδίσει το ματς, το ματς να λήξει σε ισοπαλία ή να μη χάσει με διαφορά ίδια ή 
μεγαλύτερη από το καθορισμένο αβαντάζ (δηλ. να χάσει μόνο με διαφορά 1 γκολ) 

Asian Handicap: Ομάδα Α (-1.75) έναντι ομάδας Β (+1.75) 

Παράδειγμα: 

·         Στην ομάδα Α δίνεται χάντικαπ -1.75 γκολ για το ματς. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχηματιζόμενο 
ποσό χωρίζεται σε 2 ίσα στοιχήματα και τοποθετείται στα αποτελέσματα -1.5 και -2.0. Για να 
εξοφληθεί πλήρως το στοίχημα με τις καθορισμένες πιθανότητες, η ομάδα Α πρέπει να κερδίσει το 
ματς με μεγαλύτερη διαφορά απότι και στα 2 καθορισμένα χάντικαπς (δηλ. διαφορά 3 γκολ ή 
παραπάνω). Στο ενδεχόμενο η ομάδα Α να κερδίσει με διαφορά μόνο 2 γκολ, το στοίχημα θα θεωρηθεί 
μερικώς κερδοφόρο με πλήρη εξόφληση στο κομμάτι -1.5 του στοιχήματος και επιστροφή χρημάτων 
στο κομμάτι -2.0 καθώς το αποτέλεσμα εκεί θα θεωρούταν ισοπαλία. Σε περίπτωση που το ματς λήξει 
με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, περιλαμβανομένης μιας νίκης της ομάδας Α με διαφορά μόνο 1 
γκολ, θα χαθεί ολόκληρο το στοιχηματιζόμενο ποσό. 

10) ·         Στην ομάδα Β δίνεται αβαντάζ +1.75 γκολ για το ματς. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχηματιζόμενο 
ποσό χωρίζεται σε 2 ίσα στοιχήματα και τοποθετείται στα αποτελέσματα +1.5 και +2.0. Για να 
εξοφληθεί πλήρως το στοίχημα στις καθορισμένες πιθανότητες, η ομάδα Β πρέπει είτε να κερδίσει το 
ματς, το ματς να λήξει σε ισοπαλία ή να μη χάσει με διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από οποιοδήποτε από 
τα καθορισμένα αβαντάζ (δηλ. ήττα με διαφορά μόνο 1 γκολ). Στο ενδεχόμενο η ομάδα 2 να χάσει με 
διαφορά ακριβώς 2 γκολ, το στοίχημα θα θεωρηθεί μερικώς χαμένο, με επιστροφή χρημάτων μόνο στο 
κομμάτι -2.0 του στοιχήματος και ζημία στο κομμάτι +1.5 του στοιχήματος. Σε περίπτωση που το ματς 
λήξει με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα που καταλήγει στην ήττα της ομάδας Β με διαφορά 3 ή 
παραπάνω γκολ, θα χαθεί ολόκληρο το στοιχηματιζόμενο ποσό."Διπλή Ευκαιρία" είναι ο ταυτόχρονος 
στοιχηματισμός σε δύο (τμηματικά ή οριστικά) αποτελέσματα ενός αγώνα ή ενός γεγονότος.  Οι 
επιλογές είναι: 1X, 12 και X2, με τα "1", "X" και "2" όπως ορίζονται στην παράγραφο <Section B, 
Para 2.1>.. 
 

11) "Τελικός νικητής" ή "Πλασέ" είναι η επιλογή από μια λίστα εναλλακτικών και ο στοιχηματισμός στο 
ενδεχόμενο ένας συμμετέχων να κερδίσει ή να πλασαριστεί σε συγκεκριμένη θέση στην κατάταξη του 
αναφερόμενου γεγονότος/της διοργάνωσης. Εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες τερματίσουν στην 
ίδια θέση, η διευθέτηση θα βασιστεί στον ορισμό της παραγράφου <Section B, Para 5.14>. 
 

12) Ένα στοίχημα “Each Way” (ΕW) αναφέρεται σε ένα στοίχημα όπου η επιλογή είναι είτε Νίκη είτε 
Θέση στους όρους πληρωμής. Το στοίχημα χωρίζεται σε δύο μέρη (το μέρος “Nίκη” Και το μέρος 
“Θέση” ενός ίσου στοιχήματος. Ορισμός των στοιχημάτων θα λάβει υπόψη τους εφαρμόσιμους 
κανόνες που διέπουν τα στοιχήματα “Nίκη” και “Θέση”, κυρίως οι ειδικοί κανόνες σπορ όπως και 
<Section B, Para 5, Clause 11>.  
 

13) “Λεπτά των γκολ” είναι όπου είναι δυνατό να στοιχηματίσεις στο σύνολο των λεπτών που 
επετεύχθηκαν τα γκολ. Όταν διευθετούνται τέτοιου είδους στοιχήματα, τα γκολ στις καθυστερήσεις 
των δύο ημιχρόνων θεωρούνται σαν να έχουν σκοραριστεί στο 45ο λεπτό σε περίπτωση που το γκολ 
σκοραρίστηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 90ο λεπτό αν έχει σκοραριστεί στις 
καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στην διευθέτηση των 
“λεπτών των γκολ” των παικτών. 
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3. Προτάσεις στοιχηματισμού 
 
1) Οι Φανταστικοί/Εικονικοί "Αγώνες ή "Head to Head" είναι αφανείς αναμετρήσεις όπου συγκρίνονται 

οι επιδόσεις δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων/ομάδων που δεν αντιμετωπίζουν απευθείας ο ένας 
τον άλλο στον ίδιο αγώνα/γεγονός. Η διευθέτηση θα βασίζεται στον αριθμό των φορών που κάθε 
συμμετέχων καταγράφει ένα προκαθορισμένο συμβάν (π.χ. γκολ) στο συγκεκριμένο αγώνα. Τα 
επόμενα κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για να διευθετηθούν τέτοιου τύπου προσφορές: 
 
α. Αν δεν δηλωθεί, τα στοιχήματα αναφέρονται στον επόμενο επίσημο αγώνα/γεγονός/γύρο όπου οι 
συμμετέχοντες/ομάδες είναι προγραμματισμένες να συμμετέχουν. 

β.Όλοι οι σχετικοί αγώνες/γεγονότα πρέπει να ολοκληρωθούν την ίδια μέρα/περίοδο όπου το 
γεγονός/αγώνας/γύρος προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός από 
αυτές τις προσφορές των οποίων τα αποτελέσματα έχουν αποφασιστεί πριν την απομάκρυνση και δεν 
μπορούν να αλλάξουν ανεξαρτήτως των μελλοντικών γεγονότων τα οποία θα διευθετηθούν σύμφωνα 
με το αποτέλεσμα που θα αποφασιστεί. 

γ.Τα αποτελέσματα για αυτές τις προσφορές θα λάβουν υπόψη συμβάντα που προέρχονται από το 
πραγματικό παιχνίδι. Τα αποτελέσματα που αναλογούν στα walk-over και σε άλλες αποφάσεις όπως 
δηλώνεται στo <Section B, Para 5> (Clauses 2,3,4) δε θα ληφθούν υπόψη. 

δ.Αν τα προαναφερθέντα κριτήρια είναι ασαφή για την έκβαση του αποτελέσματος αυτών των 
προσφορών, τα επόμενα κριτήρια θα αναφερθούν προοδευτικά για να διευθετηθεί η προσφορά: 

(i) οι κανόνες ειδικών αθλημάτων όπως έχουν καταγραφεί στο <Section C> 
(ii) οι κανόνες διευθέτησης αποτελεσμάτων όπως έχουν καταγραφεί στο <Section B, Para 5>. 

Τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα αν είναι αδύνατο να καθοριστεί νικητήριο αποτέλεσμα. 
 

2) Grand Salami είναι ο στοιχηματισμός στο συνολικό αριθμό αναφερόμενων συμβάντων (Π.χ.: Σύνολο 
γκολ) που λαμβάνουν χώρα σε μια συλλογή αγώνων/γεγονότων σε καθορισμένο 
γύρο/ημέρα/αγωνιστική. Όλοι οι σχετικοί αγώνες/τα γεγονότα πρέπει να ολοκληρωθούν για να 
ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός από αυτά τα αποτελέσματα των οποίων έχουν αποφασισθεί πριν από 
την ακύρωση και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από μελλοντικά γεγονότα, 
τα οποία θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποφασισμένο αποτέλεσμα. 
 

3) Τα στοιχήματα Over/Under στην κατάταξη των συμμετεχόντων σε επιδόσεις/γεγονότα πρέπει να 
ερμηνεύονται ως εξής: "Over" είναι η χειρότερη ή χαμηλότερη θέση, ενώ "Under" είναι η καλύτερη ή 
υψηλότερη θέση. Παράδειγμα: Ένα στοίχημα για την κατάταξη ενός παίκτη σε ένα τουρνουά με 
γραμμή Over/Under 2.5 θα διευθετηθεί ως Under εάν ο παίκτης καταταγεί πρώτος ή δεύτερος. Όλες οι 
υπόλοιπες τοποθετήσεις θα διευθετηθούν ως Over. 
 

4) Τα στοιχήματα σε "Τέταρτο/Ημίχρονο/Περίοδο X" αναφέρονται στο αποτέλεσμα/σκορ που έχει 
επιτευχθεί στο σχετικό χρονικό πλαίσιο και δεν περιλαμβάνουν άλλους πόντους/γκολ/γεγονότα που 
αντιστοιχούν σε άλλα μέρη του γεγονότος/αγώνα. Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν ο αγώνας 
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διεξαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εκτός από αυτή που ορίζεται στην προσφορά. 
 

5) Τα στοιχήματα "Αποτέλεσμα στο τέλος του Τετάρτου/Ημιχρόνου/Περιόδου X" αναφέρονται στο 
αποτέλεσμα του αγώνα/γεγονότος μετά τη λήξη του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και θα 
λαμβάνουν υπόψη όλους τους πόντους/γκολ/γεγονότα που αντιστοιχούν σε άλλα μέρη του 
γεγονότος/αγώνα. 
 

6) Τα στοιχήματα "Κούρσα για X πόντους/Κούρσα για Χ γκολ ..." και οι παρόμοιες προσφορές 
αναφέρονται στην ομάδα/τον συμμετέχοντα που θα επιτύχει το συντομότερο το συγκεκριμένο αριθμό 
πόντων/γκολ/γεγονότων. Εάν η προσφορά αναφέρει ένα χρονικό πλαίσιο (ή οποιοδήποτε άλλο 
περιορισμό της περιόδου) δεν θα περιλαμβάνει άλλους πόντους/γκολ/γεγονότα που αντιστοιχούν σε 
άλλα μέρη του γεγονότος/αγώνα τα οποία δεν έχουν σχέση με το αναφερόμενο χρονικό πλαίσιο. Σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί το αναφερόμενο σκορ εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου (εάν 
υπάρχει), όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

7) Τα στοιχήματα στο "Νικητή του πόντου X/Σκόρερ του γκολ X" και οι παρόμοιες προσφορές 
αναφέρονται στην ομάδα/τον συμμετέχοντα που σκοράρει/κερδίζει το αναφερόμενο συμβάν. Για τη 
διευθέτηση αυτών των προσφορών, καμία αναφορά στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα πριν από το 
αναφερόμενο συμβάν δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που δεν αλλάξει το σκορ / κερδηθεί το 
αναφερόμενο γεγονός εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου (εάν υπάρχει), όλα τα στοιχήματα θα 
ακυρωθούν, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

8) Τα στοιχήματα που αναφέρονται στην πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου συμβάντος σε μια 
προκαθορισμένη χρονική σειρά, όπως η "Επόμενη κάρτα" ή η "Επόμενη ομάδα που θα λάβει λεπτά 
ποινής", θα διευθετούνται ως άκυρα εάν δεν είναι δυνατό, χωρίς καμία εύλογη αμφιβολία, να 
αποφασιστεί το νικητήριο αποτέλεσμα, για παράδειγμα στην περίπτωση των παικτών από διαφορετικές 
ομάδες που λαμβάνουν κάρτα στην ίδια διακοπή του παιχνιδιού. 
 

9) Το στοίχημα "Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και θα κερδίσει" αναφέρεται στην ομάδα της λίστας που 
θα βάλει το πρώτο γκολ στον αγώνα και θα κερδίσει τον αγώνα. Εάν δεν υπάρξουν γκολ στον αγώνα, 
όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα. 
 

10) Κάθε αναφορά σε "μηδέν στο παθητικό" υποδεικνύει ότι η αναφερόμενη ομάδα δεν πρέπει να δεχθεί 
γκολ στη διάρκεια του αγώνα. 
 

11) Το στοίχημα "Η ομάδα θα κερδίσει με ανατροπή του σκορ" αφορά τη νίκη της αναφερόμενης ομάδας 
στον αγώνα αφότου έχει βρεθεί πίσω στο σκορ κατά 1 γκολ τουλάχιστον σε οποιοδήποτε σημείο του 
αγώνα. 
 

12) Οποιαδήποτε αναφορά σε ομάδα που θα κερδίσει όλα τα ημίχρονα/τις περιόδους (π.χ. Η ομάδα θα 
κερδίσει και στα δύο ημίχρονα) σημαίνει ότι η αναφερόμενη ομάδα πρέπει να σκοράρει περισσότερα 
γκολ από την αντίπαλό της κατά τη διάρκεια όλων των καθορισμένων ημιχρόνων/περιόδων του αγώνα. 
 

13) Κάθε αναφορά στις "Καθυστερήσεις" αφορά τον αριθμό λεπτών που εμφανίζεται από τον αρμόδιο 
επίσημο και ότι τα πραγματικά λεπτά που παίχθηκαν. 
 

14) Η διευθέτηση των στοιχημάτων για προσφορές όπως "’άνθρωπος του αγώνα", "Πολυτιμότερος 
παίκτης" κ.λπ. θα βασίζεται στην απόφαση των διοργανωτών της διοργάνωσης, εκτός εάν αναφέρεται 
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κάτι διαφορετικό. 
 

15) Η διευθέτηση των στοιχημάτων που κάνουν αναφορά σε όρους όπως "αποφασιστικό γκολ" θα γίνεται 
με βάση το σκόρερ του γκολ που στο τέλος του αγώνα/του τουρνουά (ανάλογα με την περίπτωση) 
αποδεικνύεται ότι είναι αυτό που έχει δημιουργήσει απρόσβλητο προβάδισμα, έπειτα από το οποίο 
τυχόν πρόσθετα γκολ θα αποδεικνύονταν άσχετα ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Για να διευθετηθεί 
ένα στοίχημα ως "ΝΑΙ", η ομάδα του αναφερόμενου παίκτη πρέπει να αναδειχθεί η νικήτρια του 
συγκεκριμένου αγώνα (στην περίπτωση ενός αγώνα) ή να προχωρήσει στον επόμενο γύρο/να κερδίσει 
τη διοργάνωση. Στην περίπτωση αυτή μετράνε τα γκολ που μπαίνουν στην κανονική διάρκεια και την 
παράταση, αλλά όχι και  αυτά της διαδικασίας των πέναλτι. 
 

16) Τα στοιχήματα σε γεγονότα τα οποία διαθέτουν μια επιλογή επεισοδίων που θα μπορούσαν να συμβούν 
σε έναν αγώνα (π.χ. "Τι θα συμβεί πρώτα στον παίκτη;" με επιλογές "Θα βάλει γκολ, θα λάβει 
κίτρινη/κόκκινη κάρτα, θα αντικατασταθεί") θα διευθετηθούν ως άκυρα εάν δεν προκύψει κανένα από 
τα αναφερόμενα γεγονότα/αποτελέσματα. 
 

17) Η διευθέτηση των στοιχημάτων μεταγραφών θα λαμβάνει επίσης υπόψη τους παίκτες που έχουν δοθεί 
από το σύλλογο ως δανεικοί. 
 

18) Τα στοιχήματα που αναφέρονται σε αλλαγές προπονητή αφορούν το άτομο που έχει το ρόλο του 
προπονητή (ανάλογα με την περίπτωση), το οποίο παραιτείται/απομακρύνεται από τη θέση για 
οποιονδήποτε λόγο. Τα στοιχήματα είναι έγκυρα ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες ένας από 
κοινού υπεύθυνος (εάν υπάρχει) αφήνει τη θέση του και θα διευθετούνται αντίστοιχα. Εάν δεν συμβούν 
περισσότερες αλλαγές μεταξύ της στιγμής που τοποθετείται το στοίχημα και της τελευταίας 
αγωνιστικής του πρωταθλήματος (με εξαίρεση τα πλέι οφ, τα πλέι άουτ, την post season κ.λπ.), τα 
στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά την τελευταία αλλαγή προπονητή (εάν υπάρχει) θα ακυρωθούν, 
εκτός εάν έχει προσφερθεί κατάλληλη επιλογή για στοιχηματισμό. 
 

19) Οι προσφορές που αναφέρονται στην ομάδα/τον συμμετέχοντα που θα καταφέρει ένα συγκεκριμένο 
επίτευγμα κατά άλλης ομάδας/συμμετέχοντα (π.χ. Επόμενη ομάδα που θα νικήσει την ομάδα X), καθώς 
και οι προσφορές που αφορούν στην κατάταξη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θα ισχύουν και θα 
διευθετούνται ανεξάρτητα από ενδεχόμενες αλλαγές αγωνιστικών και του αριθμού παιχνιδιών/γύρων 
που διεξήχθησαν. 
 

20) Διευθέτηση των προσφορών που αναφέρεται σε ποια ομάδα/ποιο συμμετέχοντα θα είναι ο πρώτος που 
θα πετύχει ένα επίτευγμα εναντίον άλλης ομάδας/άλλου συμμετέχοντος (για παράδειγμα η ομάδα που 
θα σκοράρει πρώτη στην Χ αγωνιστική) θα βασίζεται σε χρονικό περιθώριο στον αντίστοιχο αγώνα 
στον οποίο ο συνδυασμός θα επιτευχθεί. Για παράδειγμα η ομάδα Α αγωνίζεται την Κυριακή και θα 
σκοράρει το πρώτο της γκολ στο 43ο λεπτό ενώ η ομάδα Β αγωνίζεται την Κυριακή και θα σκοράρει 
το πρώτο της γκολ μετά από 5 λεπτά, τότε η ομάδα Β είναι νικήτρια. 
 

21) Περιστασιακά το Unibet ενδέχεται να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει είτε προσφορές στοιχήματος που 
αναφέρονται αποκλειστικά σε μία επίδοση ενός αγωνιζόμενου/μιας ομάδας, ή προσφορές στοιχήματος 
που συνδυάζουν τα πιθανά αποτελέσματα 2 ή περισσότερων αγωνιζόμενων/ομάδων (π.χ. Enhanced 
multiples), σε ψηλότερες πιθανότητες από αυτές που είναι συνήθως διαθέσιμες. Το Unibet κατέχει το 
δικαίωμα να αποσύρει τέτοιες προσφορές, να επεξεργαστεί τις αντίστοιχες πιθανότητες και να 
πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές το Unibet θεωρήσει απαραίτητες κατά τη 
διακριτική του ευχέρεια. 
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Η εξόφληση αυτών των προσφορών στοιχήματος θα βασιστεί στα παρακάτω κριτήρια: 

1. Εκτός αν αναφέρεται ρητά τα στοιχήματα αφορούν το επόμενο ματς/αθλητική εκδήλωση/γύρο 
(ανάλογα με την περίπτωση) που ο καθορισμένος αγωνιζόμενος/ομάδα είναι προγραμματισμένο να 
συμμετέχουν. 

2. Όλες οι σχετικές αθλητικές εκδηλώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν την ίδια μέρα/περίοδο (ανάλογα με 
την περίπτωση) που καθορίζεται σε συνδυασμό με την προσφορά. Αν αυτό δεν συμβεί, τα 
στοιχηματισμένα ποσά που έχουν τοποθετηθεί στην προσφορά στοιχήματος θα επιστραφούν 
εξολοκλήρου εκτός από τις προσφορές των οποίων τα αποτελέσματα έχουν καθοριστεί πριν από την 
εγκατάλειψη και δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν άσχετα από μελλοντικά γεγονότα, τα οποία θα 
εξοφληθούν σύμφωνα με το καθορισμένο αποτέλεσμα. 

3. Τα αποτελέσματα αυτών των στοιχημάτων θα λάβουν υπόψιν μόνο γεγονότα που προκύπτουν από το 
πραγματικό παιχνίδι. Αποτελέσματα που οφείλονται σε walk-overs καθώς και άλλες αποφάσεις όπως 
ορίζεται στις διατάξεις 2, 3 και 4 της <Ενότητας Β, Παράγραφος 5> δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. 

4. Όλες οι προϋποθέσεις σχετικά με το στοίχημα πρέπει να τηρούνται πλήρως και αδιαμφισβήτητα 
ούτως ώστε να θεωρηθεί ότι το στοίχημα κερδίζει, άσχετα με οποιαδήποτε πιθανή αντίφαση με τους 
Sport specific κανόνες ή οποιαδήποτε πιθανή ερμηνεία βάσει προηγούμενης ή τρέχουσας παρουσίασης 
προσφορών στοιχήματος σχετικά με αθλητικές εκδηλώσεις στο συγκεκριμένο άθλημα και τον τρόπο με 
τον οποίο αυτές κανονικά παρουσιάζονται στο Sports Book του Unibet. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα στην περίπτωση που ακόμα είναι αδύνατον θα καθοριστεί νικητήριο αποτέλεσμα. 

Ενώ όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις έχουν ληφθεί από το Unibet για να εξασφαλιστεί μια ανώτερου 
επιπέδου εμπειρία χρήστη, είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι οι αγορές μπορεί να παρουσιάσουν 
διακυμάνσεις με τέτοιο τρόπο ώστε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτά να μην αντιπροσωπεύουν μια 
βελτιωμένη αξία σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προσφορές στοιχήματος που βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα. 

22) Για επιλεγμένα γεγονότα, και χωρίς προκατάληψη προς την ενότητα <Section A, Para5, 
Clause 4>, το Unibet θα επιτρέπει στους χρήστες να τοποθετήσουν στοιχήματα συνδυάζοντας 
αποτελέσματα και συμβάντα από το ίδιο γεγονός (δηλ. συνδυασμοί εντός-αγώνα), είτε μέσω 
προυπάρχοντων συνδυασμών που υπάρχουν στο Sportsbook ή μέσω της λειτουργίας 
[BetBuilder]. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είτε σε συνδυασμό με την προσφορά στοιχήματος 
είτε στους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο άθλημα, η εξόφληση θα βασίζεται στους 
κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο άθλημα σοτ οποία αναφέρεται το στοίχημα. Όλα τα 
αναγραφόμενα συμβάντα πρέπει να λάβουν χώρα ώστε το στοίχημα να θεωρηθεί κερδισμένο και 
οποιεσδήποτε ισοπαλίες θα θεωρούνται ΧΑΜΕΝΟ αποτέλεσμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
εντός της προσφοράς (Παράδειγμα: Ένα στοίχημα στο οποίο θα κερδίσει η ομάδα Χ και να έχει 
περισσότερα από 8 κόρνερ θα θεωρηθεί ΧΑΜΕΝΟ σε περίπτωση που έχει 8 κόρνερ ακριβώς). Σε 
περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος ενός συνδυασμού εντός παιχνιδιού καθοριστεί ως "ΑΚΥΡΟ" 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες αθλήματος (Παράδειγμα: ο εντός αγώνα συνδυασμός 
περιλάμβανε το στοίχημα να σκοράρει ο Παίκτης Χ αλλά ο παίκτης δεν ήταν στην αρχική ομάδα 
του αγώνα, όπως απαιτούν οι κανονισμοί του αθληματος), οι σχετικές επιλογές που πηγάζουν 
από αυτό το γεγονός θα έχουν απόδοση 1.00. Σε περιπτώσεις εγκατελειμμένου γεγονότος, όλα τα 
στοιχήματα σε εκρεμμότητα θα θεωρηθούν άκυρα με την εξαίρεση αυτών των οποίων το 
αποτέλεσμα θα έχει ήδη αποφασιστεί και δε θα μπορούσε να αλλάξει. 
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23) Το "Teaser+" δίνει στον χρήστη την πιθανότητα να κατανείμει την ίδια προκαθορισμένη 
ποσότητα πόντων σε όλα τα αποτελέσματα που υπάρχουν για ένα συνδυασμό (parlay) που 
περιλαμβάνει τα Spreads (Χάντικαπ), Totals (Οβερ/αντερ) ή ένα συνδυασμό και των δύο. 
Παράδειγμα: Ο χρήστης συνδυάζει για την Ομάδα Χ του NFL +6,5 πόντους σε συνδυασμό με Οβερ 
41 πόντους στον αγώνα NFL  μεταξύ των ομάδων Y και Ζ. Επιλέγοντας το "Teaser+Football 6 
points", τα lines και οι αποδόσεις επανυπολογίζονται σε parlay με την Ομάδα Χ να έχει +12,5 
πόντους (προηγουμένως +6,5), σε συνδυασμό με Over 35 πόντους (προηγουμένως Οβερ 41). Σε 
περίπτωση που οποιοδήποτε κομμάτι ενός στοιχήματος "Teaser+" θεωρηθεί άκυρη, αυτή η 
συγκεκριμένη επιλογή θα εξαιρείται από το parlay και ο υπολογισμός πιθανοτήτων/ανταμοιβής 
θα επαναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. 

24) Στα στοιχήματα που αναφέρονται στο "Υπόλοιπο του αγώνα" θα θεωρείται πως  μόνο τα 
αποτελέσματα και συμβάντα που λαμβάνουν χώρα από τη χρονική στιγμή της τοποθέτησης του 
στοιχήματος μέχρι το τέλος του αναγραφόμενου χρονικού περιθωρίου, και επομένως θα 
αγνοούνται οποιαδήποτε συμβάντα έχουν γίνει πριν τη χρονική στιγμή που το στοίχημα 
τοποθετήθηκε και έγινε αποδεκτό. 

25) Στοιχήματα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (παράδειγμα: Το αποτέλεσμα αγώνα 
μεταξύ 60:00-89:59), θα λάβουν υπ' όψιν μόνο αποτελέσματα και συμβάντα που έχουν λάβει 
χώρα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η εξόφληση δε θα λάβει υπ' 
όψιν οποιουσδήποτε πόντους/γκολ/γεγονότα που έχουν λάβει χώρα σε χρονικό διάστημα εκτός 
του προσδιορισμένου, περιλαμβανομένων διακοπών/χρόνου τραυματισμών, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά. 

 

4. Στοιχήματα συστήματος 
 
1) Στο στοιχηματισμό πριν τους αγώνες, μπορείτε να συνδυάσετε έως δώδεκα (12) διαφορετικές 

προσφορές σε ένα μόνο κουπόνι. Βάσει των δώδεκα αυτών προσφορών, οι παίκτες μπορούν να 
επιλέξουν το δικό τους αριθμό μονών, διπλών, τριπλών κ.λπ. 
 

2)  Στο live στοίχημα είναι δυνατό να συνδυάζονται μέχρι και δώδεκα (12) διαφορετικές προσφορές σε 
ένα μονό κουπόνι σαν ένα συσσωρευμένο στοίχημα. Όλοι οι επιλεγμένοι αγώνες/προσφορές στο 
συσσωρευμένο στοίχημα  πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο κουπόνι και καμία άλλη πολλαπλή 
επιλογή (π.χ. μονά, διπλά κτλ.) η οποία αποκλείει 1 ή περισσότερους αγώνες/προσφορές ειναι 
διαθέσιμη. 
 

3) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την ποσότητα των συνδυασμών που οφείλεται σε αυτό 
που είναι γνωστό ως εξάρτηση από το αποτέλεσμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο <Section A, Para 
5.4>, καθώς επίσης και άλλους παράγοντες, αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 
 

4) Μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν ή περισσότερους αγώνες ως "στάνταρ", το οποίο σημαίνει ότι οι 
επιλεγμένοι αγώνες/τα γεγονότα θα συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα κουπόνια. 
 

5) Το "Trixie" είναι ένας συνδυασμός που περιλαμβάνει ένα τριπλό και τρία διπλά από μια επιλογή τριών 
αγώνων. 
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6) Μια "Patent" είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα τριπλό, τρία διπλά και τρία μονά από 
μια επιλογή τριών αγώνων. 
 

7) Το "Yankee" είναι ένας συνδυασμός που περιλαμβάνει ένα τετραπλό, τέσσερα τριπλά και έξι διπλά από 
μια επιλογή τεσσάρων αγώνων. 
 

8) Ένα "Canadian" (γνωστό ως ‘Super Yankee’) είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα 
πενταπλό, πέντε τετραπλά, δέκα τριπλά και δέκα διπλά από μία επιλογή πέντε αγώνων. 
 

9) Ένα "Heinz" είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα εξαπλό, έξι πενταπλά, δεκαπέντε 
τετραπλά, είκοσι τριπλά και δεκαπέντε διπλά από μία επιλογή έξι αγώνων. 
 

10) Ένα "Super Heinz" είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα επταπλό, επτά εξαπλά, 
εικοσιένα πενταπλά, τριάντα πέντε τετραπλά, τριάντα πέντε τριπλά και εικοσιένα διπλά από μία 
επιλογή επτά αγώνων. 
 

11) Ένα "Goliath" είναι ένας συνδυασμός, ο οποίος περιλαμβάνει ένα οκταπλό, οκτώ επταπλά, εικοσιένα 
εξαπλά, πενήντα έξι πενταπλά, εβδομήντα τετραπλά, πενήντα έξι τριπλά και εικοσι οκτώ διπλά από μία 
επιλογή οκτώ αγώνων. 
 

12) Για σκοπούς απεικόνισης, όταν είναι απαραίτητο, το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή της 
απόδοσης εμφανίζεται ως στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο δεκαδικό αριθμό στο ιστορικό 
στοιχημάτων του παίκτη. Ωστόσο, η πληρωμή των κερδών θα πραγματοποιείται βάσει της πραγματικής 
απόδοσης επί το ποντάρισμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προαναφερόμενη στρογγυλοποίηση. 

5. Διευθέτηση αποτελεσμάτων 
 
1) Κατά τη διευθέτηση αποτελεσμάτων, η Unibet  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

αποκτήσει  τις πληροφορίες που λαμβάνονται από πρώτο χέρι (κατά τη λήξη ή αμέσως μετά τη λήξη 
του γεγονότος), μέσα από τηλεοπτικές μεταδόσεις, ροή (που βασίζεται στο Διαδίκτυο και από άλλες 
πηγές), καθώς και επίσημους ιστότοπους. Εάν αυτές οι πληροφορίες παραλείπονται από την προβολή 
από πρώτο χέρι και/ή επίσημες πηγές και/ή υπάρχει εμφανές Σφάλμα στις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις παραπάνω πηγές, η διευθέτηση της προσφοράς στοιχήματος θα βασίζεται σε 
άλλες δημόσιες πηγές. 
 

2) Η διευθέτηση των στοιχημάτων δεν θα περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές που προέρχονται από και/ή 
αποδίδονται σε, ενδεικτικά, αποκλεισμούς, ποινές, προσφυγές, αποτελέσματα που βρίσκονται υπό 
εκδίκαση και/ή διαδοχικές αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα αφότου το συμβάν έχει ολοκληρωθεί και 
το αποτέλεσμα έχει ανακοινωθεί, έστω και προκαταρκτικά. Για στοιχήματα που αναφέρονται σε 
διαγωνισμούς οι οποίοι διαρκούν παραπάνω από ένα γύρο/στάδιο (Στοιχήματα Σεζόν), θα ληφθούν 
υπόψη μόνο οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχήματα των οποίων η διευθέτηση δεν 
είχε αποφασιστεί ακόμα. Τέτοια μέτρα πρέπει να ανακοινωθούν από την επιτροπή πριν ληφθεί υπόψη ο 
τελευταίος προγραμματισμένος γύρος/στάδιο. Οποιεσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά 
από αυτή την ημερομηνία, ή άλλες που αναφέρονται σε στοιχήματα τα οποία έχουν ήδη διευθετηθεί 
βασισμένα σε γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του γεγονότος/διαγωνισμού δε θα ληφθούν 
υπόψη. 
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3) Συμβάντα τα οποία δεν έχουν κυρωθεί και/ή αναγνωριστεί από τους υπεύθυνους του ματς/εκδήλωσης 
(π.χ. άκυρα γκολ) δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν για την εξόφληση του στοιχήματος. Ως γενικός 
κανόνας, και εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά από την προσφορά, το Unibet θα εξοφλήσει τα 
στοιχήματα βάσει του ακριβούς χρόνου που η ροή του παιχνιδιού διεκόπη/συνεχίστηκε (ανάλογα με 
την περίπτωση) από το εν λόγω συμβάν (π.χ. η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικοί χώρου για 
πλάγιο/σουτ τέρματος ή περνάει η γραμμή του τέρματος σημειώνοντας γκολ). Τα στοιχήματα που 
αναφέρονται στο σύνολο ενός συγκεκριμένου τύπου συμβάντος (π.χ. Συνολικά κόρνερ) και/ή την 
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης πράξης, θα απαιτούν το συγκεκριμένο συμβάν να λάβει χώρα κατά το 
καθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. την ώρα που εκτελείται το κόρνερ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου 
το συμβάν απονεμηθεί αλλά δεν εκτελεστεί, δεν θα ληφθεί υπόψιν για την εξόφληση του στοιχήματος. 

4) Όλες οι προσφορές στοιχημάτων που σχετίζονται με τους αγώνες/τα γεγονότα που δεν 
πραγματοποιούνται καθόλου ή για τα οποία ορίζεται αποτέλεσμα μέσω απόφασης θα ακυρώνονται. 
 

5) Σε περίπτωση εγκαταλειμμένου γεγονότος, όλες οι προσφορές στοιχήματος που έχουν καθοριστεί πριν 
την εγκατάλειψη και δε θα μπορούσαν να αλλάξουν άσχετα με μελλοντικά γεγονότα, θα διευθετούνται 
βάσει του καθορισμένου αποτελέσματος. Σε περίπτωση που το εγκαταλειμμένο γεγονός δε συνεχιστεί 
εντός 12 ωρών από την ώρα έναρξης, όλες οι προσφορές σε εκκρεμότητα που έχουν σχέση με το 
γεγονός θα θεωρούνται άκυρες. 
 

6) Σε περίπτωση που ένα γεγονός εγκαταλειφθεί και προγραμματιστεί η επανεκκίνηση του, όλα τα 
στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν τον αρχικό αγώνα τα αποτελέσματα των οποίων δε μπορούσαν 
να αποφασιστούν από το χρόνο αγώνα πριν την εγκατάλειψη, θα διευθετούνται ως άκυρα άσχετα με το 
εάν ή πότε ο αγώνας συνεχιστεί.  
 

7) Οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δε ξεκινήσει εντός 12 ωρών από την ώρα έναρξης όπως ορίστηκε από 
την κυβερνητική οργάνωση θα θεωρείται άκυρο. Αυτό περιλαμβάνει περιπτώσεις που οι αγώνες 
αναβάλλονται λόγω κακού καιρού, προβλήματα με το κοινό ή παρόμοια σενάρια. Εξαίρεση αποτελούν 
περιπτώσεις που η ώρα έναρξης δεν έχει καθοριστεί ακόμα επίσημα από την κυβερνητική οργάνωση 
κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης των στοιχημάτων, ή τα γεγονότα που μετακινούνται λόγω 
ασυμφωνιών προγράμματος/τηλεοπτικών αναμεταδόσεων αλλά θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα (όπου 
ισχύει). Σε αυτές τις περιπτώσεις τα στοιχήματα θα παραμένουν έγκυρα εφόσον το αναγραφόμενο 
γεγονός θα είναι η επόμενη επίσημη δέσμευση από αυτό το συγκεκριμένο 
τουρνουά/πρωτάθλημα/διαγωνισμό, και έχει προγραμματιστεί για όλους τους συμμετέχοντες στην 
προσφορά. 
 

8) Σε περιπτώσεις γεγονότων που δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν το φυσικό τους τέλος, και το αποτέλεσμα 
δίνεται με απόφαση από την ένωση εντός 12 ωρών από την έναρξη του γεγονότος, το Unibet θα 
χρησιμοποιήσει την δοθείσα απόφαση ως το επίσημο αποτέλεσμα για όλες τις προσφορές σχετικά με το 
αποτέλεσμα του γεγονότος, όπως Match, Draw No bet και Double Chance, αρκεί η δοθείσα απόφαση 
να μην αλλάζει το αποτέλεσμα αυτών των προσφορών στοιχήματος τη στιγμή της εγκατάλειψης. Σε 
αυτή την περίπτωση τα στοιχηματιζόμενα ποσά θα επιστρέφονται. Όλες οι προσφορές σχετικά με την 
καταμέτρηση συγκεκριμένων συμβάντων (παράδειγμα: Συνολικά Γκολ, Χάντικαπ, κ.λπ.) θα 
θεωρούνται άκυρες εκτός από αυτές που το αποτέλεσμα τους έχει καθοριστεί πριν την εγκατάλειψη και 
δε θα μπορούσε να αλλάξει από μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες θα διευθετούνται βάσει του 
καθορισμένου αποτελέσματος.  

9) Όλες οι προσφορές στοιχημάτων που σχετίζονται με μη ολοκληρωμένους αγώνες/γεγονότα όπου η 
διευθύνουσα αρχή δεν είναι προηγουμένως αναγνωρισμένη (π.χ. Club Friendlies) θα ακυρώνονται, 
εκτός εάν διεξαχθεί τουλάχιστον το 90% της κανονικής διάρκειας, βλ. παράγραφο <Section B, Para 
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1.1>. Εάν ο αγώνας/το γεγονός ακυρωθεί αφότου ολοκληρωθεί το 90% της διάρκειάς του, η 
διευθέτηση θα βασίζεται στο τρέχον σκορ τη στιγμή που διακόπηκε ο αγώνας/το γεγονός. 
 

10) Η διευθέτηση προσφορών στοιχημάτων όπως, ενδεικτικά, τα σουτ, τα σουτ στο τέρμα, η κατοχή 
μπάλας, οι τελικές πάσες, τα ριμπάουντ κ.λπ., θα γίνεται σύμφωνα με τον ορισμό βάσει του οποίου η 
επίσημη διευθύνουσα αρχή εκδίδει τα εν λόγω στατιστικά. Εάν δεν υποστηρίζονται από αδιάσειστα 
αποδεικτικά στοιχεία, η Unibet  δεν θα αναγνωρίζει ενστάσεις που προκύπτουν από προσωπική 
ερμηνεία των εν λόγω όρων. 
 

11) Κατά την τοποθέτηση στοιχημάτων "Τελικός νικητής" ή "Πλασέ", δεν θα γίνονται επιστροφές 
πονταρισμάτων σε συμμετέχοντες/γεγονότα που δεν συμμετέχουν ή αποσύρονται από ένα γεγονός 
(τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια), εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η Unibet  διατηρεί το 
δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόσει τον Κανόνα 4 του Tattersall, όπως 
επεξηγείται στην παράγραφο <Section B, Para 6>, σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αυτό θα 
αναφέρεται σε συνάρτηση με την προσφορά στοιχήματος και/ή τον σχετικό κανόνα συγκεκριμένου 
αθλήματος. 
 

12) Δεν θα γίνονται επιστροφές χρημάτων από στοιχήματα, ακόμα και εάν το νικητήριο αποτέλεσμα ενός 
αγώνα/γεγονότος είναι αποτέλεσμα που δεν έχει καταχωρηθεί για σκοπούς στοιχηματισμού. Σε όλες τις 
προσφορές στοιχήματος ο κάτοχος του λογαριασμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τιμή για μη 
καταχωρισμένο συμμετέχοντα/αποτέλεσμα. Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της 
ευχέρεια, να απορρίψει τέτοια αιτήματα. 
 

13) Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων αποκλειστεί/παρακρατηθεί/του απαγορευτεί η συμμετοχή σε 
μεταγενέστερο τμήμα/φάση ενός γεγονότος/μιας διοργάνωσης, ο αποκλεισμός θα θεωρηθεί ότι έλαβε 
χώρα κατά τη στιγμή της αφαίρεσης του συμμετέχοντα από το γεγονός. Καμία μεταβολή δεν θα γίνεται 
σε προηγούμενη αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τυχόν τροποποιήσεις εξαιτίας των εν λόγω ενεργειών. 
 

14) Εάν δύο ή παραπάνω Συμμετέχοντες μοιράζονται τις ισχύουσες θέσεις τερματισμού και δεν έχουν 
οριστεί πιθανότητες για ισόπαλο αποτέλεσμα, η πληρωμή θα υπολογίζεται διαιρώντας το 
στοιχηματιζόμενο ποσό με τον αριθμό συμμετεχόντων που μοιράζονται τις συγκεκριμένες θέσεις και 
θα εξοφλείται αναλόγως. Η πληρωμή πάντοτε θα είναι κατ' ελάχιστον ίση με το στοιχηματιζόμενο 
ποσό, εκτός από τις περιπτώσεις "Heads to Heads", για τις οποίες ανατρέξτε στις ενότητες <Ενότητα Β, 
Παράγραφος 2.5> και <Ενότητα Β, Παράγραφος 5.19> 

15) Στον "Ομαδικό στοιχηματισμό" (γνωστό και ως "Καλύτερος από X”), θα πρέπει να ξεκινήσουν στο 
γεγονός όλοι οι καταχωριμένοι συμμετέχοντες (Χ στον αριθμό) για να ισχύουν τα στοιχήματα. 
 

16) Στον "Ομαδικό στοιχηματισμό" (γνωστό και ως "Καλύτερος από X”), θα πρέπει τουλάχιστον ένας 
συμμετέχων από τη λίστα επιλογής να ολοκληρώσει με επιτυχία το γεγονός για να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Εάν αυτό δεν συμβεί, και η διευθύνουσα ομοσπονδία δεν ακολουθήσει συγκεκριμένα 
κριτήρια ανάδειξης του τελικού νικητή, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. 
 

17) Σε ένα "Head to Head" μεταξύ δύο ή τριών συμμετεχόντων, θα πρέπει όλοι οι καταχωρισμένοι 
συμμετέχοντες να ξεκινήσουν στο συγκεκριμένο γύρο/γεγονότος που αφορά το στοίχημα για να είναι 
έγκυρα τα στοιχήματα. 
 

18) Σε ένα "Head to Head" μεταξύ δύο συμμετεχόντων, όλα τα στοιχήματα θα επιστραφούν εάν οι δύο 
ομάδες / συμμετέχοντες τερματίσουν στην ίδια θέση/με το ίδιο σκορ ή αποκλειστούν στην ίδια φάση 
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της διοργάνωσης, εκτός εάν η διευθύνουσα ομοσπονδία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες 
ανάδειξης τελικού νικητή. Σε αυτή την περίπτωση, θα θεωρούνται έγκυρα. 
 

19) Σε ένα "Head to Head" μεταξύ τριών συμμετεχόντων και με περισσότερα από ένα νικητήρια 
αποτελέσματα, οι αποδόσεις θα διαιρούνται με τα αποτελέσματα που μοιράζονται τη νικητήρια θέση, 
ανεξάρτητα εάν το καθαρό αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το ποντάρισμα του παίκτη. 
 

20) Εάν προσφερθεί ένα "Head to Head" μεταξύ διαφορετικών γύρων/φάσεων, όλοι οι συμμετέχοντες 
πρέπει να πάρουν μέρος στον επερχόμενο γύρο/φάση για να είναι έγκυρα τα στοιχήματα. 
 

21) Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, κάθε φορά που η διοργανώτρια ομοσπονδία κρίνει σκόπιμο να 
συμπεριλάβει τυχόν απαραίτητους γύρους, αγώνες ή σειρές αγώνων (π.χ. πλέι οφ, πλέι-άουτ ή 
Postseason) μετά το τέλος της λεγόμενης κανονικής περιόδου, προκειμένου να καθοριστεί η κατάταξη, 
οι νικητές του πρωταθλήματος, ο προβιβασμός/υποβιβασμός κ.λπ., η Unibet  θα λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτούς τους αγώνες για σκοπούς διευθέτησης των στοιχημάτων 
που αφορούν την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, τον προβιβασμό, τον υποβιβασμό κ.λπ. Π.χ., 
τα στοιχήματα περιόδου για την ομάδα που θα κερδίσει το NHL θα αναφέρονται στους νικητές του 
Stanley Cup. 
 

22) Οι προσφορές που αντιμετωπίζουν αμοιβαία τις επιδόσεις δύο ή περισσότερων ατόμων/ομάδων σε 
καθορισμένο χρονικό πλαίσιο/διοργάνωση θα διευθετούνται μόνο με βάση το αποτέλεσμα των 
καταχωρισμένων συμμετεχόντων, αγνοώντας όλους τους άλλους συμμετέχοντες στην ίδια 
διοργάνωση/γεγονός. 
 

23) Εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα, όλες οι προσφορές που αφορούν την επίδοση ενός μόνο παίκτη σε 
ένα συγκεκριμένο εγχώριο πρωτάθλημα (όπως Συνολικά γκολ από τον παίκτη Χ στο πρωτάθλημα Y) ή 
"Head to Head" προσφορές στοιχημάτων που περιλαμβάνουν τις επιδόσεις δύο παικτών σε εγχώρια 
πρωταθλήματα, δεν θα λαμβάνουν υπόψη τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των 
επακόλουθων πλέι οφ/πλέι άουτ/Post-season ή κάθε άλλου αγώνα ή σειράς αγώνων, τα οποία θα 
συνέβαιναν μετά τη λεγόμενη κανονική περίοδο. 
 

24) Οι προσφορές που σχετίζονται με έναν συνολικό αριθμό συμβάντων/γεγονότων τα οποία σκοράρονται 
από/αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη ομάδα, είτε είναι η απόδοση μιας μεμονωμένης ομάδας σε 
συγκεκριμένο εγχώριο πρωτάθλημα (όπως Συνολικά γκολ από την ομάδα Χ) είτε προσφορές 
στοιχημάτων "Head to Head" που περιλαμβάνουν τις επιδόσεις δύο ομάδων σε τοπικά πρωταθλήματα 
(Π.χ. Περισσότερα λεπτά ποινής στο πρωτάθλημα Χ - Ομάδα Y εναντίον ομάδας Ζ), ή η 
συγκεντρωτική επίδοση σε ένα πρωτάθλημα (Π.χ. Ομάδα που θα δεχθεί τις περισσότερες κίτρινες 
κάρτες στο πρωτάθλημα Χ), δεν θα λαμβάνουν υπόψη τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
των επακόλουθων πλέι οφ/πλέι άουτ/Post-season ή κάθε άλλου αγώνα ή σειράς αγώνων, τα οποία θα 
συνέβαιναν μετά τη λεγόμενη κανονική περίοδο, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

25) Σε μια προσφορά στοιχήματος επίδοσης μεμονωμένου παίκτη σε συγκεκριμένο εγχώριο πρωτάθλημα 
(όπως Συνολικά γκολ από τον παίκτη X στο πρωτάθλημα Y) ή σε προσφορές στοιχημάτων "Head to 
Head" που περιλαμβάνουν τις επιδόσεις δύο παικτών σε εγχώρια πρωταθλήματα, εάν λάβει χώρα 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμβάντα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες στη λίστα επιλογής, τα 
στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα: (i) δεν παίρνει μέρος σε τουλάχιστον 50% των καθορισμένων 
αγώνων (με εξαίρεση τα επακόλουθα πλέι οφ/πλέι άουτ/Post-season), (ii) δεν παίρνει μέρος σε 
τουλάχιστον έναν ακόμη αγώνα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, (iii) έχει συνολικά την ίδια 
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ποσότητα με τον άλλο παίκτη. 
 

26) Σε μια προσφορά στοιχήματος επίδοσης μεμονωμένου παίκτη σε συγκεκριμένο εγχώριο πρωτάθλημα 
(όπως Συνολικά γκολ από τον παίκτη X σε διεθνές τουρνουά) ή σε προσφορές στοιχημάτων "Head to 
Head" που περιλαμβάνουν τις επιδόσεις δύο παικτών σε συγκεκριμένα γεγονότα, εάν λάβει χώρα 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμβάντα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες στη λίστα επιλογής, τα 
στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα: (i) δεν παίρνει μέρος καθόλου στο γεγονός, (ii) δεν παίρνει μέρος σε 
τουλάχιστον έναν ακόμη αγώνα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος, (iii) έχει συνολικά την ίδια 
ποσότητα με τον άλλο παίκτη. 
 

27) Κατά τη διάρκεια ειδικών γεγονότων, η Unibet  δύναται να αποφασίσει να προσφέρει για 
στοιχηματισμό μια μειωμένη επιλογή συμμετεχόντων και μπορεί επίσης να συμπεριλάβει επιλογές 
στοιχηματισμού όπως "οποιοδήποτε άλλο", "το πεδίο" ή κάτι άλλο παρόμοιο. Η επιλογή αυτή 
περιλαμβάνει όλους τους μη καταχωρισμένους συμμετέχοντες εκτός από αυτούς που αναφέρονται ρητά 
ως διαθέσιμοι. 
 

28) Οι προσφορές που κάνουν ειδική αναφορά στην επίδοση συμμετέχοντα/συμμετεχόντων σε 
συγκεκριμένο γεγονός (π.χ. Παίκτης Χ εναντίον των υπολοίπων) θα θεωρηθούν άκυρες εάν ο 
συμμετέχων ή οι συμμετέχοντες δεν πάρει(ουν) μέρος στη διοργάνωση. 
 

29) Κάθε μορφή πρόκρισης πριν από το κύριο γεγονός θεωρείται έγκυρο μέρος αυτής της διοργάνωσης. 
Έτσι, κάθε συμμετέχων που αποκλείεται στην προκριματική φάση θα θεωρείται χαμένος σε σχέση με 
οποιονδήποτε που προκρίνεται εκ των προτέρων ή περνάει με επιτυχία τη φάση της πρόκρισης. 
 

30) Οι προσφορές στοιχημάτων που απαιτούν αρχικά από το(τους) συμμετέχοντα(ες) να διαγωνιστεί(ουν) 
σε δύο ή περισσότερα στάδια/σκέλη για να προχωρήσει(ουν) στην επόμενη φάση/γύρο της 
διοργάνωσης, θα παραμείνουν έγκυρες ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναβολή/κίνηση των 
πραγματικών ημερομηνιών αγώνα, δεδομένου ότι ο(οι) εν λόγω αγώνας(ες) λαμβάνει(ουν) πραγματικά 
χώρα στο πλαίσιο της διοργάνωσης. 
 

31) Ένα στοίχημα σε μια αγορά "Για πρόκριση" που απαιτεί αρχικά ένα μόνο στάδιο/σκέλος για την 
πρόκριση στην επόμενη φάση/γύρο μιας διοργάνωσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παρατάσεων/επιπλέον αγώνων, π.χ. επαναλήψεις αγώνων) θα ακυρωθεί εάν ο εν λόγω αγώνας δεν έχει 
αποφασιστεί εντός 36 ωρών από την υποτιθέμενη ώρα έναρξής του. 
 

32) Σε περίπτωση που ένα γεγονός μεταφερθεί από την αρχικά ανακοινωμένη τοποθεσία και/ή αλλάξει η 
επιφάνεια του γηπέδου, αυτό δε θα αντιμετωπιστεί ως αιτία για να ακυρωθούν οι προσφορές εκτός εάν: 
(i) οι κανόνες συγκεκριμένου αθλήματος το ορίζουν και/ή η νέα τοποθεσία στην οποία θα διεξαχθεί το 
γεγονός είναι η έδρα είτε ενός συμμετέχοντα που σχετίζεται με τον αγώνα, εκτός όπως ορίζεται 
παρακάτω. Ως γενική αρχή, το Unibet θα αναφέρεται στην Εντός Έδρας Ομάδα και την Εκτός Έδρας 
Ομάδα σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την κυβερνητική οργάνωση για αυτό το συγκεκριμένο 
αγώνα/διαγωνισμό. Τα στοιχήματα σε αγώνες που διεξάγονται σε "Ουδέτερα γήπεδα" θα παραμένουν 
έγκυρα άσχετα με το αν αυτές οι πληροφορίες έχουν δοθεί λεπτομερώς στην προσφορά στοιχήματος 
και/ή τις θέσεις των ομάδων στον πίνακα/οθόνη στοιχημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
διαφορά μεταξύ της θέσης των ομάδων/συμμετεχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα και της θέσης τους 
στον πίνακα/οθόνη στοιχημάτων, και η διαφορά αυτή επηρεάζει σημαντικά τις αποδόσεις του 
αγώνα/διαγωνισμού, το Unibet θα ακυρώνει τα στοιχήματα που έχουν επηρεαστεί. Αυτό το ενδεχόμενο 
ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που η διαφορά έχει πραγματική και εμφανή επιρροή στις αποδόσεις. 
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Εντούτοις το Unibet θα θεωρήσει έγκυρα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε γεγονότα που το 
πλεονέκτημα εντός έδρας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν και σε περιπτώσεις ουδέτερων γηπέδων. 
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων περιλαμβάνουν τα  τουρνουά τένις, τους αγώνες MMA, γενικά 
τους διαγωνισμούς singles, ή συγκεκριμένα γεγονότα όπως το τελευταίο/τελευταία στάδια ομαδικών 
διαγωνισμών που διεξάγονται σε προκαθορισμένους χώρους, όπως το Superbowl, το Final 4 του 
NCAA ή το Ιταλικό Κύπελο Ποδοσφαίρου ακόμα και αν η τοποθεσία θεωρηθεί εθιμοτυπικά η "έδρα" 
οποιωνδήποτε συμμετεχόντων ομάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω γεγονότα θα θεωρείται ότι 
διεξάγονται σε ουδέτερους χώρους και όλα τα στοιχήματα ισχύουν άσχετα με την θέση των 
ομάδων/συμμετεχόντων στην επίσημη σελίδα και τον πίνακα/οθόνη στοιχημάτων. 
 

33) Οι πληροφορίες που αφορούν το φύλο των ομάδων, τις ηλικιακές ομάδες και τις ομάδες των ελπίδων, 
καθώς και διάφορους ορισμούς των εφεδρικών ομάδων (π.χ. Β και Γ ομάδες), θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως συμπληρωματικές πληροφορίες. Η ένταξη (ή η έλλειψή αυτής) και η ορθότητα 
των πληροφοριών αυτών δεν θα θεωρούνται επαρκής αιτία για την ακύρωση των προσφορών που 
σχετίζονται με τον αγώνα/το γεγονός, με την προϋπόθεση αυτό να μην προκαλεί προφανή ασυνέπεια 
στις αποδόσεις που προσφέρονται. 
 

34) Παρόλο που λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις από τη Unibet  για να διασφαλιστεί η πιο 
πιστή απόδοση όλων των στοιχείων που συμμετέχουν σε μια προσφορά στοιχήματος, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι ορισμένες ονομασίες ενδέχεται να αντιπροσωπεύονται με διαφορετικό τρόπο 
λόγω των διάφορων ερμηνειών που προκύπτουν από προσαρμογές σε άλλη γλώσσα. Τέτοιες γλωσσικές 
ασυμφωνίες δεν θα θεωρούνται επαρκής αιτία για την ακύρωση των προσφορών που σχετίζονται με 
τον αγώνα/το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν δημιουργεί αβεβαιότητα σε σχέση με τους 
άλλους συμμετέχοντες. Το ίδιο ισχύει και για τις ονομασίες που αναφέρονται σε γεγονότα, ονόματα 
ομάδων, ονόματα χορηγών κ.λπ. 
 

35) Στην περίπτωση στοιχημάτων που κάνουν αναφορά σε χρονικά πλαίσια, θα πρέπει να ερμηνεύονται με 
τον ακόλουθο τρόπο: "εντός των πρώτων 30 λεπτών" θα περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβαίνει έως 0 
ώρες, 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. "Από 10 έως 20 λεπτά» θα περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβαίνει 
από 10 λεπτά και 0 δευτερόλεπτα έως 19 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. 
 

36) Εάν δεν είναι καταγεγραμμένα είτε σε συνδυασμό με την προσφορά είτε στους κανόνες ειδικών 
αθλημάτων, τα στοιχήματα που αφορούν διάρκεια γεγονότος/αγώνα και περιλαμβάνουν μη πλήρη 
ακέραια ψηφία (Π.χ. 88.5 λεπτά ή X5 γύρους) απαιτούν την πλήρη ολοκλήρωση του πλήρους ακέραιου 
αριθμού της καταχωρισμένης διάρκειας για να θεωρηθούν νικητήρια. Για παράδειγμα: ένα στοίχημα σε 
Over/Under 88.5 λεπτά ενός αγώνα Τέννις θα διευθετηθεί ως Over μόνο εάν τουλάχιστον 89 λεπτά 
ολοκληρωθούν.  
 

37) Η Unibet  αναγνωρίζει ότι ορισμένα στοιχήματα μπορεί να απαιτούν τη στρογγυλοποίηση προς τα 
πάνω των ποσοστών, των μονάδων ή άλλων κριτηρίων τα οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη 
διευθέτηση του στοιχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει και 
να διευθετήσει ανάλογα. 
 

38) Οποιαδήποτε αναφορά σε γκολ από συγκεκριμένους παίκτες δεν θα μετρήσει εάν ορίζονται ως 
"αυτογκόλ", εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
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39) Οποιαδήποτε αναφορά σε συνομοσπονδία, εθνικότητα και τα συναφή θα υπόκειται στον ορισμό της 
διευθύνουσας ομοσπονδίας. 
 

40) Οποιαδήποτε μετάλλια κερδηθούν από ομάδα/χώρα ανά διοργάνωση θα μετρήσουν ως ένα (1) 
μετάλλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της ομάδας. 
 

41) Οι προσφορές που σχετίζονται με ένα συνολικό ποσό συμβάντων/γεγονότων που σκοραρίστηκαν από 
ένα συγκεκριμένο παίκτη, σε απόδοση ομάδας σε συγκεκριμένο διαγωνισμό (όπως Συνολικά Γκολ από 
τον παίκτη Χ για την ομάδα Υ) θα λάβουν υπόψη μόνο συνολικό αριθμό συμβάντων/γεγονότων που 
σκοραρίστηκαν από τον συγκεκριμένο παίκτη ενώ έπαιζε για αυτή την ομάδα στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό. Έαν κάποιο από τα παρακάτω συμβάντα συμβεί στον παίκτη, τα στοιχήματα 
ακυρώνονται: (i) δεν λαμβάνουν μέρος σε τουλάχιστον 50% των ενισχυμένων αγορών του 
διαγωνισμού (εκτός από τα τελικά πλέι-οφ, πλέι άουτ, post-season) (ii) δεν λαμβάνει μέρος σε 
τουλάχιστον ένα άλλο αγώνα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. 
 

42) Προσφορές σχετικά με αν μερικοί συμμετέχοντες θα έχουν συγκεριμένο τίτλο/θέση/εργασία σε 
συγκεκριμένη μέρα (για παράδειγμα ο υπουργός Χ να γίνει υπουργός σε ημερομηνία Υ, 
Παίκτης/Προπονητής να είναι ακόμα με την ομάδα Υ σε ημερομηνία Ζ) αναφέρονται σε ένα πρόσωπο 
που θα κρατήσει την συγκεκριμένη θέση χωρίς διακοπές μεταξύ της ώρας που τοποθετήθηκε το 
στοίχημα και της συγκεκριμένης διωρίας. Αν το άτομο για οποιοδήποτε λόγο αφήσει τη θέση πριν τη 
συγκεκριμένη διωρία, το αποτέλεσμα του στοιχήματος θα θεωρηθεί σαν να μη συνέβη ποτέ. Αυτό είναι 
έγκυρο μόνο σε περιπτώσεις όπου το άτομο επανεκλέγεται στην ίδια θέση/τίτλο/εργασία ακόμα και αν 
τη συγκεκριμένη διωρία το άτομο έχει την ίδια θέση/τίτλο/δουλειά στην οποία αναφέρεται το 
στοίχημα. Οι διευθετήσεις θα λάβουν υπόψη παίκτες που υπέγραψαν σε συμφωνίες δανεισμού. 
 
 
 

6. Κανόνας 4 του Tattersall 

1) Εάν υπάρχει μη συμμετέχων, οι αποδόσεις των συμμετεχόντων που απομένουν μειώνονται σύμφωνα 
με τον λεγόμενο Κανόνα 4 του Tattersall. 

α. Στοιχήματα γκανιάν: 

• Τρέχουσα απόδοση του συμμετέχοντα που αποσύρθηκε / Μειώσεις στο ποσοστό καθαρού κέρδους 

1.30 και κάτω   75% 

1.31 έως 1.40   70% 

1.41 έως 1.53   65% 

1.54 έως 1.62   60% 

1.63 έως 1.80  55% 
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1.81 έως 1.95   50% 

1.96 έως 2.20   45% 

2.21 έως 2.50   40% 

2.51 έως 2.75   35% 

2.76 έως 3.25   30% 

3.26 έως 4.00   25% 

4.01 έως 5.00   20% 

5.01 έως 6.50   15% 

6.51 έως 10.00   10% 

10.01 έως 15.00   5% 

15.01 και πάνω   Δεν γίνονται μειώσεις 

β. Στοιχήματα πλασέ: 

• Τρέχουσα απόδοση του συμμετέχοντα που αποσύρθηκε / Μειώσεις στο ποσοστό καθαρού κέρδους 

1.06 και κάτω   55% 

1.07 έως 1.14   45% 

1.15 έως 1.25   40% 

1.26 έως 1.52   30% 

1.53 έως 1.85   25% 

1.86 έως 2.40   20% 

2.41 έως 3.15  15% 

3.16 έως 4.00  10% 

4.01 έως 5.00   5% 

5.01 και πάνω  Δεν γίνονται μειώσεις 
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2) Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων μη συμμετεχόντων, η συνολική μείωση δεν θα υπερβαίνει το 
75%. Η μείωση σε αυτή την περίπτωση θα βασίζεται στις συνολικές αποδόσεις των συμμετεχόντων 
που αποσύρθηκαν. 

 

7. Αμοιβαίος στοιχηματισμός 

1) Για την πλήρη λίστα των όρων και των προϋποθέσεων του Supertoto, κάντε κλικ εδώ. 
 

2) Για την πλήρη λίστα των όρων και των προϋποθέσεων του Superscore, κάντε κλικ εδώ. 

  

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


 27 
 
 
 
 

Γ. Κανόνες και Περιορισμοί Αθλητικών 
Στοιχημάτων 

1. Ολυμπιακά γεγονότα και πρωταθλήματα  
 

1) Όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα έχουν προτεραιότητα έναντι 
οποιουδήποτε άλλου κανόνα ή προϋπόθεσης. 
 

2) Όλα τα στοιχήματα είναι έγκυρα με την προϋπόθεση ότι το γεγονός πραγματοποιήθηκε και 
αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και του έτους στο οποίο αναφέρεται, ανεξάρτητα 
από τυχόν αλλαγές του χώρου διεξαγωγής. 
 

3) Ο όρος αυτός ισχύει για προσφορές που πληρούν εύλογα ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:  
α. Το στοίχημα αφορά γεγονότα που έχουν προγραμματιστεί για την τελική φάση των γεγονότων που 
αποτελούν μέρος Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Ηπειρωτικών διοργανώσεων β. η τελική φάση του 
γεγονότος περιορίζεται χρονικά. 

2. Αμερικανικό ποδόσφαιρο 
 

1) Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, όλα τα στοιχήματα στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο 
καθορίζονται με βάση το αποτέλεσμα μετά το λεγόμενο επιπλέον χρόνο (παράταση). 
 

2) Όλες οι προσφορές θα ακυρωθούν, εκτός αν συμπληρωθούν 55 λεπτά παιχνιδιού, με εξαίρεση αυτές το 
αποτέλεσμα των οποίων έχει αποφασισθεί πριν από την ακύρωση και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να αλλάξουν ανεξάρτητα από μελλοντικά γεγονότα, τα οποία θα διευθετηθούν σύμφωνα με το 
αποφασισμένο αποτέλεσμα. 
 

3) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση 
όλοι οι καταχωρισμένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση 
για να ισχύσουν τα στοιχήματα . 

3. Στίβος 
 

1) Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, όλα τα στοιχήματα στο στίβο καθορίζονται με βάση το 
αποτέλεσμα μετά την τελική φάση αυτής της διοργάνωσης. Εάν κανένας από τους συμμετέχοντες που 
αναφέρονται δεν λάβει μέρος στην τελική φάση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η 
διευθύνουσα ομοσπονδία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες ανάδειξης τελικού νικητή. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα θεωρούνται έγκυρα. 
 

2) Όλες οι προσφορές στοιχημάτων θα διευθετούνται με βάση το πρώτο επίσημο αποτέλεσμα που 
παρουσιάζεται. Ωστόσο, η Unibet  θα λαμβάνει υπόψη και θα διευθετεί/επαναδιευθετεί αναλόγως, 
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ύστερα από οποιεσδήποτε αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα που εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες αφού 
λάβει χώρα το γεγονός. Για να ληφθεί υπόψη τέτοιου είδους ενδεχόμενο, η διαμαρτυρία πρέπει να 
αποδίδεται σε περιστατικά που συμβαίνουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του γεγονότος, όπως μια 
παράβαση γραμμής, σπρωξίματα ή εσφαλμένη παράδοση σε μια σκυταλοδρομία κ.λπ. Δεν θα ληφθούν 
υπόψη περιπτώσεις ντόπινγκ. Το διαθέσιμο αποτέλεσμα στη λήξη των ως άνω 24 ωρών θα θεωρείται 
δεσμευτικό, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε περαιτέρω διαμαρτυρίες, αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα 
κ.λπ. 
 

3) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικούς 
προκριματικούς κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όλες οι προσφορές Head-to-head μεταξύ τους θα 
θεωρούνται άκυρες, εκτός εάν υπάρχει μεταγενέστερο στάδιο στη διοργάνωση, στο οποίο προκρίνεται 
τουλάχιστον ένας από αυτούς. 
 

4) Ένας συμμετέχων που έχει αποκλειστεί λόγω παραβίασης της διαδικασίας εκκίνησης (εσφαλμένη 
εκκίνηση) θα θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο γεγονός. 

4. Ποδόσφαιρο, Κανόνες Αυστραλίας 
 

1) Εκτός αν δηλώνεται ρητά, αν ένας αγώνας ή μια καθορισμένη περίοδος (π.χ. 1ο ημίχρονο, 3η περίοδος, 
κλπ) τελειώσουν με ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα «dead-
heat». Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή θα υπολογίζεται αφού διαιρεθούν οι αποδόσεις και στη 
συνέχεια πολλαπλασιαστούν με το ποντάρισμα, ανεξάρτητα από το αν η καθαρή πληρωμή είναι 
χαμηλότερη από το ποντάρισμα του Κατόχου Λογαριασμού. 
 

2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που αφορούν αγώνες θα διευθετούνται με βάση το 
αποτέλεσμα στο τέλος της 4ης περιόδου (κανονική διάρκεια). 
 

3) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν την απόδοση παίκτη, καθώς και τα στοιχήματα «Head to Head» και 
«Over/Under» που αφορούν τις επιδόσεις ενός ή περισσοτέρων παικτών σε έναν μοναδικό 
αγώνα/διοργάνωση θεωρούνται έγκυρα εφόσον οι συγκεκριμένοι παίκτες παίζουν από την έναρξη του 
αγώνα . 
 

4) Πρώτος σκόρερ γκολ του αγώνα/1ης περιόδου - Τα πονταρίσματα θα επιστραφούν για παίκτες που δεν 
είναι στους αρχικούς 21. Τα στοιχήματα για τον πρώτο σκόρερ γκολ του αγώνα δεν απαιτούν την 
επίτευξη του γκολ στην 1η περίοδο. Εάν δεν υπάρξουν γκολ στην ορισμένη περίοδο, όλα τα 
στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα. 
 

5) Πρώτος σκόρερ γκολ στην 2η, 3η ή 4η περίοδο - Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη 
συμμετοχή του παίκτη (ή την μη συμμετοχή του) στην ορισμένη περίοδο και τον αγώνα. Εάν δεν 
υπάρξουν γκολ στην ορισμένη περίοδο, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα. 
 

6) Το στοίχημα «Wire-to-Wire» αναφέρεται στο ποια ομάδα (αν υπάρχει) προηγείται στον αγώνα στο 
τέλος κάθε περιόδου. 
 

7) Σε περίπτωση που πρέπει να καθοριστεί με κάποια επανάληψη/επιπλέον αγώνες, οποιαδήποτε θέση 
στην κατάταξη, οι νικητές πρωταθλήματος, κλπ, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές τις 
επαναλήψεις/επιπλέον αγώνες θα χρησιμοποιηθούν για την διευθέτηση της αντίστοιχης προσφοράς 
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στοιχήματος. 
 

8) Για στοιχήματα αγώνα σε Grand Final, το στοίχημα είναι ειδικά για τον επερχόμενο αγώνα που θα 
διεξαχθεί, ή τον τρέχοντα αγώνα, στην περίπτωση στοιχήματος live. Τα στοιχήματα δεν θα 
μεταφερθούν σε τυχόν επανάληψη και μια νέα αγορά θα προστεθεί για τυχόν μεταγενέστερους αγώνες. 
 

9) Κατά τη διευθέτηση προσφορών που σχετίζονται με τις επιδόσεις δύο ή περισσότερων ατόμων/ομάδων 
σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα/αγώνισμα, οι φάσεις αποκλεισμού στο πλαίσιο των «τελικών» θα 
υπολογίζονται για την διευθέτηση. Σε περίπτωση που δύο ομάδες αποκλειστούν στην ίδια φάση, η 
ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στην κατάταξη AFL μετά την ολοκλήρωση της κανονικής σεζόν θα 
θεωρηθεί ότι έχει πετύχει καλύτερη θέση. 
 

10) Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξαρτήτως της αλλαγής του τόπου διεξαγωγής. 

5. Μπάντμιντον 
 

1) Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για το τένις, ανάλογα με την περίπτωση. 

6. Μπέιζμπολ 
 

1) Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα στοιχήματα στο μπέιζμπολ καθορίζονται με βάση το 
αποτέλεσμα μετά τυχόν επιπλέον inning, και ανεξάρτητα από τον αριθμό των inning που παίχθηκαν, 
όπως δηλώνεται από την ομοσπονδία διοργάνωσης. 
 

2) Ένα στοίχημα ακυρώνεται σε ακυρωμένο ή αναβληθέντα αγώνα που δεν έχει ξεκινήσει ή στην 
περίπτωση αποτελέσματος που δεν έχει εκδοθεί εντός δώδεκα ωρών από την προγραμματισμένη ώρα 
έναρξης. 
 

3) Τα στοιχήματα "Αγώνας" θα ακυρωθούν σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα επακόλουθα επιπλέον 
inning. Όλες οι άλλες προσφορές που θα μπορούσαν εύλογα να διευθετηθούν (π.χ. "Over/Under", 
"Χάντικαπ" και "Μονά/Ζυγά") θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα μετά τα επιπλέον inning. 
 

4) Τα στοιχήματα "Over / Under", “Χάντικαπ” και “Μονά/Ζυγά” απαιτούν να ολοκληρωθούν όλα τα 
προγραμματισμένα inning ή τουλάχιστον 8,5 inning εάν η γηπεδούχος ομάδα έχει πλεονέκτημα, για να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Αυτό ισχύει για όλες τις προσφορές, εκτός από αυτές το αποτέλεσμα των 
οποίων έχει αποφασισθεί πριν από την ακύρωση και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν 
ανεξάρτητα από μελλοντικά γεγονότα. Αυτά θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποφασισμένο 
αποτέλεσμα. 
 

5) Το όνομα του αποκαλούμενου αρχικού πίτσερ δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που διευθετούνται οι 
προσφορές. 

6) Για σκοπούς διευθέτησης, τα στοιχήματα "Πρώτο ημίχρονο" θεωρείται ότι αναφέρονται στα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τα 5 πρώτα inning. Και τα 5 inning πρέπει να ολοκληρωθούν για 
να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός από αυτά το αποτέλεσμα των οποίων έχει αποφασισθεί πριν από την 
ακύρωση και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από μελλοντικά γεγονότα, τα 
οποία θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποφασισμένο αποτέλεσμα. 
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7) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση 
όλοι οι καταχωρισμένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση 
για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 
 

8) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν συγκεντρωτικά Σύνολα τουρνουά (όπως Runs κ.λπ.) θα 
διευθετούνται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία από τη διευθύνουσα ομοσπονδία. Εκτός εάν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα σωρευτικά σύνολα των εν λόγω στοιχημάτων θα περιλαμβάνουν 
τυχόν παρατάσεις (π.χ. επιπλέον inning). 

7. Μπάσκετ 
 

1) Ένα στοίχημα στο μπάσκετ καθορίζεται με βάση το αποτέλεσμα μετά το λεγόμενο επιπλέον χρόνο 
(παράταση), εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

2) Τα στοιχήματα που αφορούν το αποτέλεσμα αγώνα (γνωστά και ως "Moneyline") από ισοπαλίες οι 
οποίες κρίνονται με δύο ή περισσότερες αναμετρήσεις θα ακυρώνουν την προσφορά 
"Συμπεριλαμβανομένης της παράτασης" εάν ο αγώνας λήξει με ισοπαλία και δεν χρειάζεται περαιτέρω 
παιχνίδι στο συγκεκριμένο αγώνα. 
 

3) Σε ισοπαλίες πολλών σκελών, όλοι οι πόντοι που μπαίνουν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παράτασης 
θα μετρήσουν για την τελική διευθέτηση του συγκεκριμένου αγώνα. 
 

4) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση 
όλοι οι καταχωρισμένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση 
για να ισχύσουν τα στοιχήματα. 
 

5) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν συγκεντρωτικά Σύνολα τουρνουά (όπως πόντους, ριμπάουντ, τελικές 
πάσες κ.λπ.) θα διευθετούνται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία από τη διευθύνουσα ομοσπονδία. 
Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα σωρευτικά σύνολα των εν λόγω στοιχημάτων θα 
περιλαμβάνουν τυχόν επιπλέον χρόνο (π.χ. παράταση). 

8. Μπιτς βόλεϊ 
 

1) Όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα όσο ο αγώνας/προσφορά παίζεται στο πλαίσιο του τουρνουά 
ανεξάρτητα απο αλλαγές σε πρόγραμμα, συνθήκες κτλ εκτός αν συμφωνηθούν άλλες τροποποιήσεις. 
 

2) Οι προσφορές του αγώνα βασίζονται στη γενκή αρχή του τουρνουά ή στη νίκη του τουρνουά, ανάλογα 
σε ποια φάση του διαγωνισμού αναφέρεται ο αγώνας. Η ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή 
που κερδίζει το τουρνουά θεωρείται η νικήτρια του στοιχήματος ανεξάρτητα από τη διάρκεια του 
αγώνα και τους αποκλεισμούς, κτλ. Αυτά τα στοιχήματα απαιτούν τουλάχιστον ένα σετ να 
ολοκληρωθεί ώστε να ισχύουν. 
 

3) Οι προσφορές “over/under” σε αγώνες/γεγονότα που δεν έχουν τελειώσει, το αποτέλεσμα των οποίων 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή και/ή περαιτέρω συνέχιση του παιχνιδιού δε θα μπορούσε να 
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παράγει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στις προσφορές, θα διευθετηθεί βασιζόμενο στο αποτέλεσμα που 
επετεύχθη μέχρι τη διακοπή. Για τον υπολογισμό αυτών των διευθετήσεων, το ελάχιστο ποσό των 
συμβάντων που θα χρειαζόταν για να φέρει την προσφορά στο φυσικό αποτέλεσμα θα προστεθεί 
ανάλογα με τον αριθμό των σετ για τα οποία ο αγώνας προγραμματίζεται. Αν ο υπολογισμός παράγει 
μια κατάσταση όπου καμία πιθανή ανατροπή δεν μπορεί να επηρρεάσει το αποτέλεσμα της προσφοράς, 
αυτό θα διευθετηθεί ως εξής. Δείτε παραδείγματα στην ενότητα για το Τέννις για αναφορά. 
 

4) «Χάντικαπ» προσφορές απαιτούν όλα τα προγραμματισμένα σετ να ολοκληρωθούν ώστε τα 
στοιχήματα για να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός από αυτά τα γεγονότα στα οποία το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν τη διακοπή και/ή περαιτέρω συνέχιση του αγώνα δεν μπορεί να παράγει 
διαφορετικό αποτέλεσμα στις λεγόμενες προσφορές που θα διευθετηθούν ανάλογα. Δείτε 
παραδείγματα στην ενότητα για το Τέννις για αναφορά. 
 

5) Όλα τα “Σωστό Σκορ”, “Moνά/Ζυγά” και οι προσφορές που αναφέρονται στον νικητή μιας περιόδου 
στον αγώνα (για παράδειγμα “oμάδα που θα κερδίσει το πρώτο σετ”) απαιτεί το σχετικό κομμάτι του 
αγώνα να ολοκληρωθεί. 

9. Μποξ 
 

1) Όλες οι προσφορές θα διευθετούνται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα του σχετικού διευθύνοντος 
φορέα αμέσως, όπως έχει δηλώσει ο εκφωνητής στο ρινγκ στο τέλος του αγώνα. 
 

2) Για σκοπούς διευθέτησης, σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο μεταξύ των 
γύρων, π.χ. αποχώρηση πριν από την έναρξη ενός γύρου, αποκλεισμός, αδυναμία του μαχητή να 
επιστρέψει όταν χτυπάει το καμπανάκι, η αναμέτρηση θα θεωρείται ότι έχει τελειώσει στο τέλος του 
προηγούμενου γύρου. 
 

3) Οι προσφορές σε αναμετρήσεις που δηλώνονται ως "Χωρίς πάλη" ή "Τεχνική ισοπαλία" θα 
ακυρωθούν, εκτός από αυτές το αποτέλεσμα των οποίων έχουν αποφασισθεί πριν από την απόφαση και 
δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες θα 
διευθετηθούν σύμφωνα με το αποφασισμένο αποτέλεσμα. 
 

4) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των γύρων σε μια αναμέτρηση αλλάξει, οι προσφορές που 
κάνουν ειδική αναφορά σε γύρους, όπως "Στοιχηματισμός γύρων", "Ομάδα γύρων", "Over/Under" και 
"Μέθοδος νίκης»  και “να φτάσει ως το τέλος (to go the distance)” θα ακυρωθούν. 
 

5) Για σκοπούς διευθέτησης, ο στοιχηματισμός σε γύρους ή ομάδες γύρων αναφέρεται στη νίκη ενός 
μαχητή με KO (νοκ άουτ), TKO (τεχνικό νοκ άουτ), ή τον αποκλεισμό του κατά τη διάρκεια αυτού του 
γύρου ή της ομάδας γύρων. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, απονεμηθεί απόφαση πόντων πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων γύρων ή ο πυγμάχος αποκλειστεί, τα στοιχήματα θα 
διευθετηθούν με βάση το γύρο στον οποίο σταμάτησε η αναμέτρηση. Τα στοιχήματα που καθορίζουν 
"νίκη στα σημεία" θα θεωρηθούν νικητήρια εάν έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης αριθμός γύρων. 
 

6) Για να δηλωθεί ότι ένας αγώνας κρίθηκε στα "σημεία" (δηλ. ο διαφορετικός ορισμός της "απόφασης), 
πρέπει να ολοκληρωθούν όλοι οι προγραμματισμένοι γύροι. Όλες οι άλλες αποφάσεις (π.χ. KO, TKO, 
αποχώρηση, υποταγή, αποκλεισμός, αδυναμία του μαχητή να επιστρέψει όταν χτυπάει το καμπανάκι, 
σύγκρουση κεφαλών, χτύπημα κάτω από τη μέση κ.λπ.) θα διευθετούνται εάν ο πυγμάχος έχει κερδίσει 
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την αναμέτρηση χωρίς την ανάγκη μιας απόφασης, γνωστό και ως " πριν το καμπανάκι". 
 

7) Tα στοιχήματα που αναφέρονται σε διάρκεια μάχης/γύρου παριστάνουν την πραγματική ώρα που 
πέρασε στη μάχη/γύρο, όπως εφαρμόζεται, με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια της μάχης/γύρου. 
Για παράδειγμα, ένα στοίχημα στο Over 4.5 Συνολικών Γύρων σε μια μάχη Μποξ, θα αποφασιστεί ως 
Over καθώς 1,5 λεπτό στο πέμπτο γύρο πέρασε.  
 

10. Κρίκετ 
 

α. Γενικοί Κανόνες Κρίκετ 

1) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουν έχουν προσφερθεί αποδόσεις για την ισοπαλία και ο 
αγώνας/προσφορά τελειώνει με ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τον κανόνα 
«dead-heat» όπου η πληρωμή υπολογίζεται αφού διαιρεθούν οι αποδόσεις και πολλαπλασιαστούν με το 
ποσό του στοιχήματος, ανεξάρτητα από το αν η καθαρή πληρωμή είναι χαμηλότερη από το ποντάρισμα 
του Κατόχου Λογαριασμού. Σε περίπτωση που ισχύει αυτός ο κανόνας πρέπει να αναφέρεται σε 
συνδυασμό με την προσφορά στοιχήματος. Σε αγώνες όπου χρησιμοποιούνται άλλα μέσα για να 
καθοριστεί ο νικητής μετά από μια ισοπαλία («Bowl out» ή «Super over»), τότε οι προσφορές θα 
διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτών των παρατάσεων. 
 

2) Το «Υψηλότερο Opening Partnership» προϋποθέτει ότι και οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τα opening 
partnership τους με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 
 

3) Το «Batting» Head to Heads προϋποθέτει ότι και οι δύο παίκτες είναι στην περιοχή batting ενώ η 
μπάλα έχει ριφθεί, αν και όχι στραμμένοι προς την μπάλα κατ' ανάγκην. Σε περίπτωση που κανένας 
batsman δεν ολοκληρώσει τα inning του τα στοιχήματα θα ακυρωθούν με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. 
 

4) Το «Bowling» Head to Heads προϋποθέτει ότι και οι δύο παίκτες ρίχνουν τουλάχιστον 1 μπάλα για να 
ισχύσουν τα στοιχήματα. 
 

5) Το συνολικά «Batsman Runs» (Over/Under) προϋποθέτει την ολοκλήρωση των inning. Σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες τα inning ενός batsman διακοπούν λόγω καιρού ή κακών συνθηκών φωτισμού, όλα τα 
στοιχήματα όπου το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί, θα ακυρωθούν. Θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί 
το αποτέλεσμα αν ο Batsman έχει περάσει το σύνολο Run στο οποίο έγινε αποδεκτό το στοίχημα, 
αποβλήθηκε ή όταν δηλωθεί ολοκληρωμένο το innings. Για παράδειγμα, αν η βαθμολογία ενός 
Batsman είναι στο 50 «Not-Out», όταν το παιχνίδι ή το innings τερματίζεται λόγω κακού φωτισμού ή 
βροχής, όλα τα στοιχήματα στα 50,5 Runs θα ακυρωθούν. Ωστόσο, όλα τα στοιχήματα σε «Over 49,5 
Runs» θα θεωρηθούν κερδισμένα, ενώ τα στοιχήματα σε «Under 49,5 Runs» θα διευθετηθούν ως 
χαμένα. Εάν ένας batsman αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, το σκορ του στο τέλος των innings της 
ομάδας του θα θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα για το στοίχημα. 
 

6) Στο στοίχημα «Fall Of Next Wicket» αν οποιοσδήποτε batsman αποσυρθεί λόγω τραυματισμού πριν 
καθοριστεί το αποτέλεσμα όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Θεωρείται ότι έχει καθοριστεί το 
αποτέλεσμα αν το σύνολο Innings έχει περάσει το σύνολο Run στο οποίο έγινε αποδεκτό το στοίχημα. 
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Αν μια ομάδα δηλώσει κλείσιμο ή φτάσει στο στόχο της, το σύνολο που επιτεύχθηκε από την ομάδα 
που χτυπάει θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Εάν ένα partnership διακοπεί λόγω καιρού όλα τα 
στοιχήματα θα ισχύουν, εκτός αν δεν υπάρχει περαιτέρω παιχνίδι στον αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση 
όλα τα στοιχήματα όπου δεν καθορίστηκε το αποτέλεσμα, θα ακυρωθούν. 
 

7) Για το στοίχημα «Next Over» (Over/Under & Μονά/Ζυγά), περιλαμβάνονται έξτρα για σκοπούς 
διευθέτησης. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα αν δεν έχει ολοκληρωθεί το Over, εκτός εάν το 
αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Η αγορά αναφέρεται μόνο στα Over της λίστας (π.χ. το «5ο Over» 
αναφέρεται στο Over αριθμός 5, δηλ. στο Over αμέσως μετά το Over αριθμός 4). 
 

8) Στο «Race to X Runs» και οι δύο παίκτες πρέπει να ανοίξουν το batting για να ισχύουν τα στοιχήματα. 
 

9) Για τα «Πρώτα Over» Runs το Over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και 
αν το μέγιστο εύρος που προσφέρεται έχει ήδη επιτευχθεί. Τυχόν έξτρα μετράνε για σκοπούς 
διευθέτησης. 

10) Για το στοίχημα «First Scoring Play», εάν σκοραριστούν Runs από «No ball», τα έξτρα θα θεωρηθούν 
ως ο νικητής. 
 

11) Στο στοίχημα «Wicket 1ο Over» το Over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός 
αν έχει ήδη πέσει ένα wicket. 
 

12) Στο στοίχημα «Next Man Out» τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα εάν οποιοσδήποτε παίκτης 
αποσυρθεί λόγω τραυματισμού πριν πέσει το wicket ή δεν υπάρχουν άλλα wicket. Και οι δύο 
καθορισμένοι Batsmen πρέπει να χτυπάνε στην πτώση του καθορισμένου wicket για να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 
 

13) Για το στοίχημα «Μέθοδος αποβολής» τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν κάποιος από τους παίκτες 
αποσυρθεί λόγω τραυματισμού πριν πριν πέσει το wicket ή δεν υπάρχουν άλλα wicket. Το «Οτιδήποτε 
άλλα» περιλαμβάνει το χτύπημα wicket, τον χειρισμό της μπάλας με το χέρι, την παρεμπόδιση του 
πεδίου, την υπέρβαση χρόνου ή το διπλό χτύπημα της μπάλας. 
 

14) Για το στοίχημα Μονά/Ζυγά πρέπει να παιχτεί μια μπάλα για να ισχύουν τα στοιχήματα. 
 

15) Όλα τα στοιχήματα στα “Most 4’s” και στα “Most 6’s” θα διευθετηθούν ως άκυρα αν και οι δύο 
ομάδες δεν αντιμετωπίσουν τον ίδιο αριθμό “Overs” σε στόχο. 
. 

16) Για στοιχήματα που αναφέρεται σε σκορ σε αγώνα (για παράδειγμα “Fifty in the match” και/’ή 
“Century in the match”), ο πλήρης αριθμός των προγραμματισμένων Overs πρέπει να σφαιριστεί για να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός και αν ένα Οver φτάσει τη φυσική του κατάληξη ή ένα αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν ο αριθμός των Overs μειωθεί.  
 

17) “Top Batsman” και “Top Bowler” στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε κάθε παίκτη που δεν ήταν στην 
αρχική ενδεκάδα, θα ακυρωθούν. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεγεί αλλά δεν bat ή field θα 
τεθούν ως χαμένα. 
 

18) Οι επόμενοι διαγωνισμοί απαιτούν ένα ελάχιστο αριθμό “Over” να bowl για να ισχύουν τα στοιχήματα, 
εκτός και αν “All Out” ή ο αγώνας ολοκληρωθούν, στην οποία περίπτωση τα στοιχήματα ισχύουν:  
α. Αγώνες One Day (20 Overs) 
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β.Αγώνες Twenty20 (6 Overs) 
γ.Αγώνες Forty-Over (10 Overs) 
 

19) H διευθέτηση του στοιχηματισμού σε “Wides” θα βασίζεται σε “Runs” που σκοραρίστηκαν από τα 
“Wides” που σφαιρίστηκαν. 
 

20) Αν ο αριθμός των “Overs” μειωθεί εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όλα τα στοιχήματα στις 
ακόλουθες προσφορές”: “Total 4’s, Total 6’s, Total Wides και Total Run-Outs” 
(συμπεριλαμβανομένου των προσφορών για την αντίστοιχη ομάδα) θα ακυρωθούν, εκτός και αν το 
αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί, σε αυτή την περίπτωση θα διευθετηθεί ως εξής. 

 

β. Περιορισμένα Over (συμπεριλαμβανομένων των One-Day 
Internationals, Twenty20 & Domestic One-Day cricket) 

1) Σε περίπτωση που ένας αγώνας μεταφερθεί σε «εναλλακτική» ημέρα, όλα τα στοιχήματα θα 
συνεχίσουν να ισχύουν. 
 

2) Το στοίχημα Head to Head πληρώνει βάσει του επίσημου αποτελέσματος. Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι 
κανόνες dead heat, όπως εξηγείται στο άρθρο 1 του Γενικού Κανονισμού Κρίκετ μπορεί να ισχύουν 
εκτός αν χρησιμοποιείται μια μέθοδος tiebreaker στην συνέχεια για να καθοριστεί ο νικητής (π.χ. 
super over, bowl-off). Σε αυτή την περίπτωση το στοίχημα θα διευθετηθεί με βάση το αποτέλεσμα 
αυτής της μεθόδου. Σε περίπτωση που ο αγώνας χαρακτηριστεί «χωρίς αποτέλεσμα», όλα τα 
στοιχήματα είναι άκυρα. Κάθε άλλο στοίχημα για τον αγώνα (π.χ. High Bats, Περισσότερα Sixes, 
Batting & Bowling Head to Heads κ.λπ.) δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αποτελέσματα που 
προκύπτουν μετά τη διαφωνία του tiebreaker. 
 

3) Το στοίχημα «Top Batsman/Bowler» προϋποθέτει τουλάχιστον 20 overs να bowl ανά innings αγώνα 
μιας ημέρας, εκτός και αν η ομάδα είναι All-Out ή ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί ή ένα ελάχιστο 5 overs 
έχουν bowled ανά innings ενός Twenty 20 αγώνα εκτός και αν η ομάδα είναι All-Out ή ο αγώνας 
ολοκληρωθεί.  
 

4) Για το «Συνολικά Runs Ομάδας», όλα τα στοιχήματα θα δηλωθούν ως άκυρα αν ο αριθμός των Overs 
έχει μειωθεί εξαιτίας του καιρού, ή οποιοδήποτε άλλου λόγου από τον προγραμματισμένο αριθμό των 
Overs σε ένα παιχνίδι Twenty 20 ή οποιαδήποτε άλλοι αγώνες με περιορισμένα Overs. Aν το 
αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών αποφασιστεί πριν τη διακοπή και κανένας περαιτέρω αγώνας δε 
μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα αυτών των στοιχημάτων, τότε θα διευθετηθούν ανάλογα. 
 

5) Τα στοιχήματα «Highest 1st 6/15 Over» θα θεωρούνται άκυρα αν και οι δύο ομάδες δεν 
αντιμετωπίσουν όλα τα over, εκτός εάν έχει επιτευχθεί ο στόχος ή η ομάδα είναι bowled out. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας, μπορεί να ισχύουν οι κανόνες dead heat, όπως εξηγείται στο άρθρο 1 του 
Γενικού Κανονισμού Κρίκετ. 
 

6) Για τα στοιχήματα «Περισσότερα Fours/Sixes/Wides/Run Out», σε περίπτωση που διακόπτεται ο 
αγώνας από βροχή (ή από οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση), και έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των 
Overs να μειωθεί από τον αρχικό προγραμματισμό όταν το στοίχημα έγινε δεκτό, τότε όλα τα ανοικτά 
στοιχήματα θα δηλωθούν ως άκυρα δεδομένου ότι η μείωση ανά innings είναι κατά 3 ή περισσότερα 
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Overs ανά αγώνα Twenty 20 και 5 ή περισσοτέρων σε άλλους αγώνες περιορισμένων Overs. Σε 
περίπτωση που η μείωση ανά innings είναι για 2 ή λιγότερα Overs σε ένα αγώνα Twenty 20, και 4 ή 
λιγότερων Overs σε άλλους αγώνες περιορισμένου Οver, τα στοιχήματα θα ισχύουν. Αν το 
αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών αποφασιστεί πριν τη διακοπή και κανένας περαιτέρω αγώνας δε θα 
μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών, τότε αυτά θα διευθετηθούν ανάλογα. 
 

7) Για τα στοιχήματα «Συνολικά Fours/Sixes/Run Out/Wide» σε περίπτωση που διακόπτεται ο αγώνας 
από βροχή (ή από οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση), και έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των Overs να 
μειωθεί από τον αρχικό προγραμματισμό όταν το στοίχημα έγινε δεκτό, τότε όλα τα ανοικτά 
στοιχήματα θα δηλωθούν ως άκυρα δεδομένου ότι η μείωση ανά innings είναι κατά 3 ή περισσότερα 
Overs ανά αγώνα Twenty 20 και 5 ή περισσοτέρων σε άλλους αγώνες περιορισμένων Overs. Σε 
περίπτωση που η μείωση ανά innings είναι για 2 ή λιγότερα Overs σε ένα αγώνα Twenty 20, και 4 ή 
λιγότερων Overs σε άλλους αγώνες περιορισμένου Οver, τα στοιχήματα θα ισχύουν. Αν το 
αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών αποφασιστεί πριν τη διακοπή και κανένας περαιτέρω αγώνας δε θα 
μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών, τότε αυτά θα διευθετηθούν ανάλογα. 
 

8) Τα στοιχήματα «Περιθωρίου νίκης» είναι άκυρα, αν υπάρξει οποιαδήποτε μείωση των αρχικά 
προγραμματισμένων Over κάθε ομάδας. 
 

9) Τα στοιχήματα υψηλότερου ατομικού σκορ είναι άκυρα, αν υπάρξει οποιαδήποτε μείωση στα 
προγραμματισμένα Over κάθε ομάδας, εκτός αν έχει ήδη σημειωθεί «Century». 
 

10) Στην ομάδα του υψηλότερου ατομικού σκορ πρέπει να υπάρξει επίσημο αποτέλεσμα αγώνα για να 
ισχύουν τα στοιχήματα. 
 

11) Για στοιχήματα “Team of Top Batsman”, σε περίπτωση που διακόπτεται ο αγώνας από βροχή (ή από 
οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση), και έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των Overs να μειωθεί από τον 
αρχικό προγραμματισμό όταν το στοίχημα έγινε δεκτό, τότε όλα τα ανοικτά στοιχήματα θα δηλωθούν 
ως άκυρα δεδομένου ότι η μείωση ανά innings είναι κατά 3 ή περισσότερα Overs ανά αγώνα Twenty 
20 και 5 ή περισσοτέρων σε άλλους αγώνες περιορισμένων Overs. Σε περίπτωση που η μείωση ανά 
innings είναι για 2 ή λιγότερα Overs σε ένα αγώνα Twenty 20, και 4 ή λιγότερων Overs σε άλλους 
αγώνες περιορισμένου Οver, τα στοιχήματα θα ισχύουν. Αν το αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών 
αποφασιστεί πριν τη διακοπή και κανένας περαιτέρω αγώνας δε θα μπορούσε να αλλάξει το 
αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών, τότε αυτά θα διευθετηθούν ανάλογα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο 
κανόνας “dead heat”,μπορεί να εφαρμοστεί όπως διευκρινίστηκε στο Clause 1 στους Γενικούς 
Κανόνες Κρίκετ. 
 

12) Για στοιχήματα “Fifty/Century in Match”, σε περίπτωση που διακόπτεται ο αγώνας από βροχή (ή από 
οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση), και έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των Overs να μειωθεί από τον 
αρχικό προγραμματισμό όταν το στοίχημα έγινε δεκτό, τότε όλα τα ανοικτά στοιχήματα θα δηλωθούν 
ως άκυρα δεδομένου ότι η μείωση ανά innings είναι κατά 3 ή περισσότερα Overs ανά αγώνα Twenty 
20 και 5 ή περισσοτέρων σε άλλους αγώνες περιορισμένων Overs. Σε περίπτωση που η μείωση ανά 
innings είναι για 2 ή λιγότερα Overs σε ένα αγώνα Twenty 20, και 4 ή λιγότερων Overs σε άλλους 
αγώνες περιορισμένου Οver, τα στοιχήματα θα ισχύουν. Αν το αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών 
αποφασιστεί πριν τη διακοπή και κανένας περαιτέρω αγώνας δε θα μπορούσε να αλλάξει το 
αποτέλεσμα τέτοιων προσφορών, τότε αυτά θα διευθετηθούν ανάλογα. 
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γ. Δοκιμαστικοί Αγώνες/Αγώνες Πρώτης Κατηγορίας (περιλαμβάνεται 
το domestic cricket π.χ. Sheffield Shield) 

1) Εάν ένας αγώνας διακοπεί επίσημα (π.χ. λόγω επικίνδυνων συνθηκών στον αγωνιστικό χώρο), τότε όλα 
τα στοιχήματα του αγώνα χωρίς αποτέλεσμα ακυρώνονται. 
 

2) Στο στοίχημα «Αποτέλεσμα αγώνα» σε περίπτωση ισοπαλίας tie (όπου και οι δύο ομάδες έχουν 
ολοκληρώσει δύο innings η κάθε μια και έχουν το ίδιο σκορ) όλα τα στοιχήματα νίκης και στις δύο 
ομάδες μπορούν να πληρωθούν σαν dead heat, όπως εξηγείται στο άρθρο 1 του Γενικού Κανονισμού 
Κρίκετ, ενώ τα στοιχήματα στην ισοπαλία draw χάνουν. 
 

3) Στις προσφορές «Draw No Bet», τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας τελειώνει με draw ή 
ισοπαλία. 
 

4) Στις προσφορές «Διπλή Ευκαιρία», τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας τελειώσει με ισοπαλία. 
 

5) Ο διακανονισμός των προσφορών «Περισσότεροι πόντοι» βασίζεται στο ποιον έχουν απονεμηθεί οι 
περισσότεροι πόντοι για τον αγώνα (π.χ. Sheffield Shield). 
 

6) Οι προσφορές «Τοp Batsman/Bowler» προϋποθέτουν την ολοκλήρωση 50 over για να ισχύουν τα 
στοιχήματα, εκτός αν το innings φτάσει στην φυσιολογική του κατάληξη (περιλαμβάνεται και η 
δήλωση του innings σαν ολοκληρωμένο).  
 

7) Στις προσφορές (αγώνα) «Τοp Batsman/Bowler (αγώνας)» προϋποθέτουν την ολοκλήρωση 50 over για 
να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν το innings φτάσει στην φυσιολογική του κατάληξη 
(περιλαμβάνεται και η δήλωση του innings σαν ολοκληρωμένο). 
 

8) Για τις προσφορές «Innings Runs» όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα αν δεν παιχτούν 50 over, 
εκτός αν το innings φτάσει στην φυσιολογική του κατάληξη, ή δηλωθεί ολοκληρωμένο. Αν ένα innings 
δηλωθεί σαν ολοκληρωμένο σε οποιοδήποτε σημείο τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση το 
σύνολο κατά την δήλωση. 
 

9) Το στοίχημα «Session Runs» προϋποθέτει να παιχτούν 20 over σε μια session για να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 
 

10) Στις προσφορές «Test Match Finish», όπου ένας αγώνας τελειώνει με ισοπαλία, ο νικητής θα θεωρείται 
ως «Ημέρα 5, Ενότητα 3». 
 

11) Οι προσφορές «Υψηλότερο Opening Partnership» ισχύουν μόνον για το πρώτο innings. 
 

12) Οι προσφορές «Νικητής πρώτου Innings» προϋποθέτουν και οι δύο ομάδες να είναι bowled out ή να 
δηλώσουν ολοκληρωμένο το πρώτο τους innings για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, μπορεί να ισχύουν οι κανόνες dead heat, όπως εξηγείται στο άρθρο 1 του Γενικού 
Κανονισμού Κρίκετ. 
 

13) Οι προσφορές «Century πρώτου Innings» προϋποθέτουν να παιχτούν 50 over εκτός αν έχει ήδη 
καθοριστεί το αποτέλεσμα ή αν το innings φτάσει στην φυσιολογική του κατάληξη (περιλαμβάνεται 
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και η δήλωση του innings σαν ολοκληρωμένο). 
 

14) Για “Fifty/Century/Double Century”,  είτε σε Τest είτε σε αγώνες Πρώτης Τάξης, τα στοιχήματα 
ακυρώνονται σε ισόπαλους αγώνες όπου ο αριθμός των Οvers που γίνονται bowl είναι μικρότερος από 
200, εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί. 
 

15) Για “Fifty/Century/Double Century σε αγώνα”,  στα πρώτα innings Ηοme/Away, είτε αγώνες Τest είτε 
αγώνες πρώτης τάξης, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εκτός και αν τα innings φτάσουν στην 
φυσιολογική τους κατάληξη (περιλαμβάνεται και η δήλωση του innings σαν ολοκληρωμένο) ή αν το 
αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί. 
 

16) Για “Fifty/Century/Double Century σε αγώνα”,  στα πρώτα Ιnnings, είτε αγώνες Τest είτε αγώνες 
πρώτης τάξης, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εκτός και αν τα innings φτάσουν στην φυσιολογική τους 
κατάληξη (περιλαμβάνεται και η δήλωση του innings σαν ολοκληρωμένο) ή αν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί. 
 

17) Για “Fifty/Century/Double Century σε αγώνα”,  στα δεύτερα innings Ηοme/Away, είτε αγώνες Τest 
είτε αγώνες πρώτης τάξης, τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εκτός και αν ο αριθμός των Overs που έγιναν 
bowl για αυτά τα Innings είναι μικρότερος από 50 εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί. 

δ. Στοίχημα Σειράς /Τουρνουά 

1) Σε περίπτωση που δεν προσφέρονται αποδόσεις για draw για έναν «Νικητή σειράς» και η σειρά βγει 
draw, όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα. 
 

2) Εάν ένα τουρνουά δεν ολοκληρωθεί, αλλά ανακηρυχθούν νικητής ή νικητές από το διοικητικό όργανο, 
τα στοιχήματα πληρώνονται για τον νικητή(ες) όπως ανακηρύχθηκαν (μπορεί να ισχύουν οι κανόνες 
dead heat, όπως εξηγείται στο άρθρο 1 του Γενικού Κανονισμού Κρίκετ). Σε περίπτωση που δεν 
ανακηρυχθεί νικητής τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα. 
 

3) Όλα τα στοιχήματα τουρνουά περιλαμβάνουν τους Τελικούς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
 

4) Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των αγώνων σε μια σειρά αλλάξει και δεν αντικατοπτρίζει τον 
αριθμό που προβλέπεται στην προσφορά, όλες οι προσφορές «Σωστό σκορ σειράς» θα ακυρωθούν. 
 

5) Στις προσφορές «πρώτου σκόρερ run σειράς/Wicket Taker» όπου υπάρχει ισοπαλία, ισχύουν οι 
κανόνες dead heat, όπως εξηγείται στο άρθρο 1 του Γενικού Κανονισμού Κρίκετ.  Καμία επιστροφή 
δεν θα γίνει για παίκτες που δεν συμμετέχουν. Πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα παιχνίδι στο 
τουρνουά/σειρά για να ισχύουν τα στοιχήματα. 
 

6) Tα στοιχήματα που αναφέρονται σε απόδοση ομάδας/παίκτη, σε Σειρές ή Τουρνουά δε θα λάβουν 
υπόψη τα στατιστικά που συγκεντρώθηκαν από τους δοκιμαστικούς αγώνες. 

11. Κέρλινγκ 
 

1) Η διευθέτηση όλων των στοιχημάτων που αφορούν το κέρλινγκ θα βασίζεται στο αποτέλεσμα μετά τα 
επακόλουθα επιπλέον inning, εκτός εάν αναφέρεται κάτι συγκεκριμένο. 
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12. Ποδηλασία (πίστας και δρόμου) 

 
1) Η διευθέτηση των προσφορών θα βασίζεται στον αναβάτη/την ομάδα που επιτυγχάνει την υψηλότερη 

θέση στο τέλος της φάσης/του γεγονότος. 
 

2) Ο αποφασιστικός παράγοντας για τη διευθέτηση των στοιχημάτων θα είναι η υψηλότερη θέση στο 
συγκεκριμένο γεγονός, όπως αναφέρεται από τον επίσημο οργανισμό κατά τη στιγμή της απονομής των 
μεταλλίων, αγνοώντας επακόλουθους αποκλεισμούς, αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα κ.λπ. 
 

3) Όλα τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων αναβατών σε ένα γεγονός/στάδιο θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση όλοι οι 
καταχωρισμένοι αναβάτες να ξεκινήσουν το σχετικό γεγονός/στάδιο και τουλάχιστον ένας να το 
ολοκληρώσει. 
 

4) Τα στοιχήματα που αφορούν το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση του γεγονότος απαιτούν το 
συγκεκριμένο γεγονός να ολοκληρωθεί πλήρως (δηλ. ο πλήρης προκαθορισμένος αριθμός σταδίων), 
διαφορετικά τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Σε περίπτωση 
που ο πλήρης αριθμός των σταδίων για ένα γεγονός δεν ολοκληρωθεί ή οι οργανωτές αποφασίσουν να 
αφαιρέσουν το αποτέλεσμα από συγκεκριμένα στάδια από τον υπολογισμό του επίσημου 
αποτελέσματος, τότε τα στοιχήματα θα κριθούν έγκυρα δεδομένου ότι ο αριθμός των σταδίων που 
εξαιρούνται δεν υπερβαίνει το 25% του προκαθορισμένου αριθμού των σταδίων (εξαιρουμένου του 
προλόγου) στην αρχή του διαγωνισμού. 
 

5) Όλα τα στοιχήματα θα κριθούν ως έγκυρα με την προϋπόθεση ότι το γεγονός, ή το σχετικό στάδιο στο 
οποίο αναφέρεται το στοίχημα, παίζεται μέσα στην ίδια χρονιά εκτός και αν άλλες τροποποιήσεις 
συμφωνηθούν. 
 

6) Στοιχήματα σε αποδόσεις σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ισχύουν ανεξάρτητα από τροποποιήσεις 
διαδρομής τις οποίες οι διοργανωτές μπορούν να κρίνουν ότι ταιριάζουν να θεωρηθούν και να 
εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του σταδίου. Εξαίρεση σε αυτό είναι η περίπτωση όπου ένα στάδιο έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα στάδιο βουνού), αλλάζει από τους διοργανωτές, πριν 
ξεκινήσει το στάδιο, σε ένα στάδιο που έχει άλλα κυρίαρχα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα 
δοκιμαστικά χρόνου ή στάδιο low lying). Τέτοια στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν την 
αναγγελία της αλλαγής του σταδίου, θα ακυρωθούν. 
 

7) Εκτός και αν δεν είναι καθορισμένο, σε στοίχημα απόδοσης ομάδας/αναβάτη σε συγκεκριμένο γεγονός 
(όπως συνολικό στάδιο νικών από ομάδα/αναβάτη Χ σε γύρο Υ) ή στοιχήματα “Head to Head” που 
εμπεριέχουν αποδόσεις δύο ομάδων/αναβατών σε συγκεκριμένα γεγονότα, τα συμβάντα με τις 
ακόλουθες ονομασίες δε θα μετράνε για τη διευθέτηση: Prologue, δοκιμαστικός χρόνος ομάδας. 
 

13. Cyclo Cross 
 

1) Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για την ποδηλασία, ανάλογα με την περίπτωση. 
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14. Ποδόσφαιρο 
 

1) Πρώτος σκόρερ – To στοίχημα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο παίχτη που θα είναι ο σκόρερ του 
πρώτου γκολ είτε κατά τη διάρκεια ενός χρονικού περιθωρίου του γεγονότος (για παράδειγμα το πρώτο 
γκολ στον αγώνα ή το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο) είτε να είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα 
του (πρώτος σκόρερ – Ομάδα Χ). Τα στοιχήματα θα επιστραφούν σε παίκτες που δεν συμμετέχουν 
στον αγώνα ή σε οποιαδήποτε άλλο που μπαίνει στον αγώνα αφότου το γκολ στο οποίο το στοίχημα 
αναφέρεται, σκοραρίστηκε. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται για τη διευθέτηση αυτής της προσφοράς. 
Αν το γκολ στο οποίο το στοίχημα αναφέρεται, κριθεί ως αυτογκόλ, ο επόμενος παίχτης που σκόραρε 
ένα γκολ που δεν είναι αυτογκόλ και συμφωνεί με τις παραμέτρους του στοιχήματος θα κρίνει το 
νικητήριο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δεν σημειωθούν γκολ (ή περαιτέρω γκολ) που δεν είναι 
αυτογκόλ και εκπληρώνουν τις εναπομείνασες παραμέτρους του στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα θα 
θεωρηθούν χαμένα. 
 

2) Τελευταίος σκόρερ - To στοίχημα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο παίχτη που θα είναι ο σκόρερ του 
τελευταίου γκολ είτε κατά τη διάρκεια ενός χρονικού περιθωρίου του γεγονότος (για παράδειγμα το 
τελευταίο γκολ στον αγώνα ή το τελευταίο γκολ στο πρώτο ημίχρονο) είτε να είναι ο τελευταίος 
σκόρερ για την ομάδα του (τελευταίος σκόρερ – Ομάδα Χ). Τα στοιχήματα θα επιστραφούν σε παίκτες 
που δεν συμμετέχουν στον αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα 
του χρόνου συμμετοχής/αλλαγής του παίκτη. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται για τη διευθέτηση αυτής 
της προσφοράς. Αν το γκολ στο οποίο το στοίχημα αναφέρεται, κριθεί ως αυτογκόλ, ο επόμενος 
παίχτης που σκόραρε ένα γκολ που δεν είναι αυτογκόλ και συμφωνεί με τις παραμέτρους του 
στοιχήματος θα κρίνει το νικητήριο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δεν σημειωθούν γκολ (ή περαιτέρω 
γκολ) που δεν είναι αυτογκόλ και εκπληρώνουν τις εναπομείνασες παραμέτρους του στοιχήματος, όλα 
τα στοιχήματα θα θεωρηθούν χαμένα. 
 

3) "Scorecast" και “Matchcast” είναι ο ταυτόχρονος στοιχηματισμός σε συγκεκριμένο συμβάν (π.χ. 
Πρώτος σκόρερ) σε συνδυασμό με κάποιο άλλο από το ίδιο ή σχετικό γεγονός (π.χ. Σωστό σκορ στον 
αγώνα ή αποτέλεσμα αγώνα). Αν το στοίχημα αναφέρεται σε πρώτο ή τελευταίο σκόρερ, τότε ισχύει 
ότι γράφτηκε στις <Section C, Para 14.1> και <Section C, Para 14.2>. Τα στοιχήματα θα επιστραφούν 
σε παίκτες που δεν συμμετέχουν στον αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχήματα θα ισχύουν 
ανεξάρτητα του χρόνου συμμετοχής/αλλαγής του παίκτη. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται για τη 
διευθέτηση αυτής της προσφοράς. 
 

4) Όλα τα άλλα στοιχήματα που σχετίζονται με γκολ απαιτούν οι καταχωρισμένοι παίκτες να παίξουν από 
την αρχή του αγώνα για να είναι έγκυρα. Τα αυτογκόλ δεν πρόκειται ποτέ να μετρήσουν ως γκολ από 
οποιονδήποτε επιλεγμένο παίκτη.  
 

5) Σε όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με κίτρινες / κόκκινες κάρτες, βαθμούς ποινής κ.λπ., μόνο 
κάρτες που χρεώνονται σε παίκτες που εκείνη τη στιγμή βρίσκονται στο γήπεδο είναι έγκυρες για 
σκοπούς διευθέτησης. Οι κάρτες, τα πειθαρχικά μέτρα, οι αναστολές που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε 
άλλο άτομο το οποίο κατά τη στιγμή της κύρωσης δεν παίζει ή δεν πρέπει να παίζει ενεργά στον 
αγωνιστικό χώρο, καθώς και τα πειθαρχικά μέτρα που ελήφθησαν μετά την επίσημη λήξη του 
παιχνιδιού, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

6) Όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με πειθαρχικές ενέργειες και αφορούν άτομα (π.χ. κίτρινη κάρτα, 
κόκκινη κάρτα, ο αριθμός των φάουλ) θα απαιτούν από τους καταχωρισμένους παίκτες να παίξουν από 
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την αρχή του αγώνα για να είναι έγκυρα. 
 

7) Οι "βαθμοί ποινής" στο στοιχηματισμό πριν τους αγώνες θα υπολογίζονται σύμφωνα με τους 
ακόλουθους κανόνες: Κίτρινη κάρτα = 10 βαθμοί, Κόκκινη κάρτα = 25 βαθμοί. Οι μέγιστοι βαθμοί για 
έναν παίκτη είναι 35. 
 

8) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση όλοι οι καταχωρημένοι 
παίκτες να ξεκινήσουν στον αγώνα για να ισχύσουν τα στοιχήματα . 
 

9) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στο γεγονός/τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση όλοι οι 
καταχωρημένοι παίκτες να λάβουν μέρος στο γεγονός/τουρνουά σε κάποια φάση για να ισχύσουν τα 
στοιχήματα . 
 

10) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν συγκεντρωτικά Σύνολα τουρνουά (όπως γκολ, κόρνερ, κάρτες, 
πέναλτι κ.λπ.) θα διευθετούνται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία από τη διευθύνουσα 
ομοσπονδία. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα σωρευτικά σύνολα των εν λόγω στοιχημάτων 
θα περιλαμβάνουν τυχόν παρατάσεις, αλλά όχι τη διαδικασία των πέναλτι. 
 

11) Εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένα, όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στην κατάκτηση ενός 
αριθμού/μιας επιλογής τροπαίων στην ίδια σεζόν από συγκεκριμένη ομάδα θα βασίζεται στην επίδοση 
της συγκεκριμένης ομάδας στις παρακάτω διοργανώσεις: το εγχώριο πρωτάθλημα, το φαινομενικό 
ισοδύναμο των αντίστοιχων FA Cup και League Cup, καθώς και το Champions League ή το Europa 
League. ’λλα τρόπαια (π.χ. εγχώριο και ευρωπαϊκό Super Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) δεν 
μετράνε. 

12) Το "εγχώριο διπλό" πρέπει να θεωρηθεί ως νίκη της ομάδας στο φαινομενικό ισοδύναμο του 
αντίστοιχου εγχώριου πρωταθλήματος και του FA Cup. 
 

13)  

Για τους σκοπούς της εξόφλησης, τα στοιχήματα που αναφέρονται στο σύνολο των καρτών που 
έδειξε ο διαιτητής θα μετρούνται ως εξής: 

·         Κίτρινη κάρτα = 1 

·         Κόκκινη κάρτα = 2 

·         Μια κίτρινη και μία κόκκινη = 3 

·         Δύο κίτρινες και μία κόκκινη = 3 

Ο μέγιστος αριθμός καρτών για ένα παίκτη είναι 3 κάρτες. Μόνο κάρτες όπου δείχνονται σε 
παίκτες οι οποίοι επί του παρόντος πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο C.14.5 θα 
λαμβάνονται υπ' όψιν. 

14) Στοιχήματα στο αν ένας παίκτης θα καταφέρει να σκοράρει από συγκεκριμένες περιοχές του γηπέδου 
(για παράδειγμα έξω από την μικρή περιοχή) θα διεθετηθούν βασισμένα στη θέση της μπάλας την ώρα 
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που το σουτ χτυπηθεί από τον παίκτη, άσχετα από παρεκκλίσεις στην τροχιά της μπάλας που μπορούν 
να συμβούν στο αρχικό σουτ. Για χάρη ακρίβειας, οι γραμμές που οριοθετούν την μικρή περιοχή 
θεωρούνται ως εσωτερικό κομμάτι της περιοχής. Έτσι, αν το σουτ χτυπηθεί με την μπάλα προς το 
πάνω, ή να αγγίζει αυτές τις γραμμές, τότε το σουτ δε θα θεωρηθεί σαν να πραγματοποιήθηκε έξω από 
την περιοχή. 
 

15)  Στοιχήματα που αφορούν εάν ένας συγκεκριμένος παίκτης (ή παίκτες) θα καταφέρει να χτυπήσει το 
οριζόντιο ή κάθετο δοκάρι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλαισίου οριοθετώντας την περιοχή γκολ θα 
διευθετούνται σαν να έχουν πετύχει αυτό το χαρακτηριστικό, μόνο εάν το σουτ δεν καταλήξει στο να 
αποδοθεί άμεσα γκολ αμέσως μετά αφότου η μπάλα χτυπήσει ένα μέρος του τέρματος. Η διευθέτηση 
θα γίνεται βάση των σουτ που είχαν σαν στόχο το 
 

16) Κατά τη διάρκεια των γεγονότων Unibet, μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει για στοιχηματισμό 
μειωμένη επιλογή συμμετεχόντων, (για παράδειγμα οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Χ που δεν είναι 
στη λίστα) ή έναν συμμετέχοντα σαν εκπρόσωπο όλης της ομάδας (για παράδειγμα οποιοσδήποτε 
παίκτης της ομάδας Χ). Και στις δύο περιπτώσεις για λόγους διευθέτησης, όλα τα μέλη της ομάδας που 
δεν είναι στη λίστα κρίνονται ότι ξεκινούν, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών ανεξάρτητα αν 
συμμετέχουν στο παιχνίδι ή όχι. 
 

17) Στοιχήματα στις αποδόσεις παικτών που ξεκινούν τον αγώνα από τον πάγκο, θα διευθετηθούν ως 
άκυρα αν ο παίκτης είναι στη λίστα της αρχικής ενδεκάδας ή δεν χρειάζεται να συμμετέχει στον αγώνα 
καθόλου. 

 

18) Στις προσφορές όπως Επόμενος Σκόρερ, Επόμενος Παίκτης με κάρτα, Επόμενη Ασσίστ, Παίκτης 
του Αγώνα, τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται εάν ο παίκτης που έχει επιλεγεί δεν συμμετέχει 
καθόλου στον αγώνα. Τα αποτελέσματα για αυτήν την προσφορά θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν 
αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενδεχόμενου επιπλέον χρόνου, αλλά όχι 
κατά τη διάρκεια των πέναλτι. 

 

19) Τα στοιχήματα στην "Επόμενη Ασσίστ" για ένα συγκεκριμένο γκολ θα διευθετούνται ως άκυρα 
σε περίπτωση που ο διοικητικός σύλλογος δηλώσει ότι το συγκεκριμένο γκολ δεν έχει ενισχυθεί, 
το συγκεκριμένο γκολ είναι δικό του γκολ ή / και δεν σημειωθούν περισσότερα γκολ στον αγώνα. 
Τα αποτελέσματα για αυτή την προσφορά θα περιλαμβάνουν τυχόν γκολ που θα σημειωθούν 
κατά τη διάρκεια ενδεχόμενου επιπλέον χρόνου, αλλά όχι κατά τη διάρκεια των Πέναλτι. 

 

20) Τα στοιχήματα που αφορούν την μετατροπή ή / και την έκβαση των πέναλτι θα διευθετούνται 
ανάλογα με το αποτέλεσμα που σημειώθηκε στον χώρο του παιχνιδιού σύμφωνα με τους 
κανόνες που διέπουν το συγκεκριμένο σενάριο και σε περιπτώσεις πέναλτι θα παραμείνει έγκυρη 
ανεξάρτητα από τη μορφή που χρησιμοποιεί από τον διοικητικό σύλλογο κατά τη διάρκεια του 
σουτ. Τα στοιχήματα ισχύουν σε περίπτωση που το πέναλτι ξαναδοθεί για επαναφορά και θα 
διευθετηθεί με το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε από το πέναλτι που δόθηκε εκ νέου. 
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Ως γενική αρχή, ο διακανονισμός θα βασίζεται στην ιδέα ότι αν το πέναλτι δεν έχει ως 
αποτέλεσμα να σημειωθεί γκολ (και θα ρυθμιστεί ανάλογα), το πρώτο πρόσωπο / αντικείμενο / 
τοποθεσία (κατά περίπτωση) που αρχικά αγγίζει η μπάλα μετά το κλότσισμα της μπάλας θα 
θεωρείται ως το νικηφόρο αποτέλεσμα, αγνοώντας οποιοδήποτε άλλα πρόσωπα / αντικείμενα 
που η μπάλα χτυπά στην επόμενη τροχιά της μετά από οποιαδήποτε προηγούμενη εκτροπή, αν 
υπάρχει. Τα ακόλουθα παραδείγματα εκδίδονται ως γενική κατευθυντήρια γραμμή για τον 
διακανονισμό: 

Το "γκολ" θα είναι το νικηφόρο αποτέλεσμα σε περίπτωση που σημειωθούν τα ακόλουθα 
σενάρια όπου θα επιτευχθεί πέναλτι: 

·         Κάθε πέναλτι που καταλήγει ως γκολ χωρίς να αποκλίνει 

·         Ο τερματοφύλακας αγγίζει την μπαλα από το πέναλτι, αλλά η μπάλα καταλήγει ως γκολ 

·         Το πέναλτι αγγίζει το δοκάρι πριν καταλήξει σε γκολ. 

Η "Απόκρουση" θα είναι το νικηφόρο αποτέλεσμα σε περίπτωση των ακόλουθων σεναρίων 
χαμένων πέναλτι: 

·         Ο τερματοφύλακας αποκρούει το πέναλτι εκτός του πλαισίου του τέρματος. 

·         Ο τερματοφύλακας αποκρούει το πέναλτι στο κάθετο / οριζόντιο δοκάρι. 

Το "δοκάρι" θα είναι το νικηφόρο αποτέλεσμα σε περίπτωση των εξής σεναρίων χαμένων 
πέναλτι: 

1)       Το πέναλτι χτυπά το δοκάρι πριν το αγγίξει / αποκρούσει ο τερματοφύλακας 

2)       Το πέναλτι χτυπήσει το δοκάρι και η μπάλα πηγαίνει έξω από το πλαίσιο του τέρματος 

"Οποιαδήποτε άλλη Μις" θα είναι το νικηφόρο αποτέλεσμα σε περίπτωση που οποιοδήποτε 
πέναλτι που χωρίς εκτροπή είτε από τον τερματοφύλακα είτε από το δοκάρι καταλήξει έξω από 
το τέρμα: 

Εξαίρεση στα παραπάνω σενάρια θα ισχύει σε περίπτωση πέναλτι, εάν η μπάλα χτυπήσει το 
δοκάρι, αναπηδήσει στον τερματοφύλακα και καταλήξει σε γκολ, το πέναλτι αυτο θεωρείται ότι 
έχει σημειωθεί ενώ η αναφερθείσα κατάσταση θα συμβεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε άλλου 
μέρους του αγώνα που δεν είναι πέναλτι, ο παίκτης που παίρνει το πέναλτι θα θεωρείται ότι έχει 
χάσει το βαθμό και το "χτύπημα στο δοκάρι" θα θεωρηθεί ως το νικητήριο αποτέλεσμα. 

21. Για να αποφευχθούν τυχόν αμφιβολίες, <Ο Χειριστής> θα θεωρήσει ότι το VAR χρησιμοποιήθηκε 
αν είναι κατανοητό από τις χειρονομίες του διαιτητή (π.χ. χειρονομίες, διακοπή του αγώνα για να 
αναθεωρήσει το περιστατικό) και / ή η χρήση VAR είναι επιβεβαιωμένη από την αναφορά αγώνα 
που εκδόθηκε από την επίσημη οργάνωση. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν το VAR 
χρησιμοποιήθηκε λόγω έλλειψης τηλεοπτικής κάλυψης ή / και συγκρουόμενων αναφορών, <Ο 
Χειριστής> θα διευθετήσει τα στοιχήματα με βάση τις πληροφορίες που έχουν αποκτήσει από 
τους προμηθευτές και τις γενικά αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο με βάση τα ίδια κεφάλαια. 
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι ανασκοπήσεις του VAR θα θεωρούνται ότι συνέβησαν την ώρα 
του αρχικού συμβάντος για το οποίο το VAR θα χρησιμοποιηθεί εν τέλει ακόμα και αν το παιχνίδι 
δεν διακόπηκε αμέσως.  <The Operator> έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με  <Section A, Para 6.2>, να 
αντιστρέψει κάθε προηγουμένως διευθετημένη προσφορά όπου η διευθέτηση έγινε ανακριβής 
ακολουθώντας την τελική διαιτητική απόφαση, δεδομένου ότι η απόφαση πάρθηκε και 
επικοινωνήθηκε πριν το τέλος του αγώνα ή εντός των χρονικών ορίων της λίστας. 

Για να αποφευχθούν τυχόν αμφιβολίες, <Ο Χειριστής> θα θεωρήσει ότι το VAR χρησιμοποιήθηκε 
αν είναι κατανοητό από τις χειρονομίες του διαιτητή (π.χ. χειρονομίες, διακοπή του αγώνα για να 
αναθεωρήσει το περιστατικό) και / ή η χρήση VAR είναι επιβεβαιωμένη από την αναφορά αγώνα 
που εκδόθηκε από την επίσημη οργάνωση. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές εάν το VAR 
χρησιμοποιήθηκε λόγω έλλειψης τηλεοπτικής κάλυψης ή / και συγκρουόμενων αναφορών, <Ο 
Χειριστής> θα διευθετήσει τα στοιχήματα με βάση τις πληροφορίες που έχουν αποκτήσει από 
τους προμηθευτές και τις γενικά αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο με βάση τα ίδια κεφάλαια. 

22. Για σκοπούς διακανονισμού, οι προσφορές που αναφέρονται στην ομάδα που θα αποδοθούν η 
επόμενη Κάρτα (Κράτηση) ή / και "Συνολικές Κάρτες" θα θεωρούνται πάντα ως μια Κόκκινη 
Κάρτα σαν 2 περιπτώσεις μιας κάρτας που δίνεται και θα διευθετηθούν ανάλογα. Τα ακόλουθα 
παραδείγματα παρατίθενται ως κατευθυντήρια γραμμή: 

• Η πρώτη κάρτα που εμφανίζεται σε έναν αγώνα είναι μια ευθεία κόκκινη κάρτα. Η ομάδα στην 
οποία απονέμεται η κάρτα θα διευθετηθεί ως η νικητήρια επιλογή για τις προσφορές: Κάρτες # 1 
και # 2. 

• Η πρώτη κάρτα που εμφανίζεται σε έναν αγώνα είναι μια Κίτρινη Κάρτα ακολουθούμενη από 
μια ευθεία Κόκκινη Κάρτα στον ίδιο παίκτη χωρίς να εμφανιστεί μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η 
ομάδα στην οποία θα απονεμηθούν οι κάρτες θα διευθετηθεί ως η νικητήρια επιλογή για τις 
προσφορές: Κάρτες # 1, # 2 και # 3. 

• Η πρώτη κάρτα που εμφανίζεται σε έναν αγώνα είναι μια Κίτρινη Κάρτα ακολουθούμενη από 
μια δεύτερη Κίτρινη Κάρτα με την επόμενη Κόκκινη Κάρτα στον ίδιο παίκτη. Η ομάδα στην οποία 
θα απονεμηθούν οι κάρτες θα διευθετηθεί ως η νικητήρια επιλογή για τις προσφορές: Κάρτες # 
1, # 2 και # 3. 

23. Οι προσφορές που αναφέρονται σε συγκεκριμένο παίκτη που θα είναι ο επόμενος που θα 
κρατηθεί / παραλάβει μια κάρτα πρέπει να κατανοηθούν και να διευθετηθούν σύμφωνα με τη 
σειρά του περιστατικού κατά την οποία ο κάθε παίκτης παίρνει την κράτηση / αποστολή από 
τον διαιτητή. Το χρώμα της κάρτας που θα δοθεί από τον διαιτητή δεν θα ληφθεί υπόψη στην 
επίλυση της προσφοράς και τα αποφασιστικά κριτήρια θα είναι πάντα με την σειρά σύμφωνα με 
την οποία ο παίκτης θεωρείται ότι έχει μπει στο βιβλίο του διαιτητή. Για σκοπούς διακανονισμού 
είναι πιθανό ένας παίκτης να αναγράφεται δύο φορές ως ο παίκτης που λάβει την επόμενη 
κάρτα όσο και οι δύο ποινές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια διαφορετικών διακοπών του 
παιχνιδιού. Σε περίπτωση που 2 ή περισσότεροι παίκτες κρατηθούν κατά την ίδια διακοπή του 
παιχνιδιού, τα στοιχήματα σε αυτή την προσφορά θα ακυρωθούν. 
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24. Οποιαδήποτε αναφορά στα "Ελεύθερα χτυπήματα", όταν παρουσιαστεί ως ενιαίο αποτέλεσμα, 
καθώς και ως ένα μονό αποτέλεσμα, θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις περιπτώσεις που 
απονέμονται για οφσάιντ και οποιαδήποτε άλλη παράβαση εκτός από εκείνες που τιμωρούνται 
με πέναλτι. 

 

 

15. Γκολφ 
 
 

1) Όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν έγκυρα όσο το τουρνουά, ή ο σχετικός γύρος στον οποίο αναφέρεται 
το στοίχημα, παίζεται μέσα στον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα από τυχόν καθυστερήσεις, εκτός εάν έχουν 
γίνει άλλοι διακανονισμοί. 
 

2) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν επίδοση σε τουρνουά (Νικητής, Πλασέ, Ομαδικός στοιχηματισμός, 
Κορυφαία εθνικότητα, Ατομική τελική θέση κ.λπ.) θα θεωρούνται έγκυρα εφόσον 36 τρύπες έχουν 
ολοκληρωθεί από τους επιλέξιμους παίκτες, και έχει ανακοινωθεί επίσημο αποτέλεσμα από την 
ομοσπονδία. 
 

3) Οι προσφορές στοιχημάτων που έχουν ήδη αποφασισθεί θεωρούνται έγκυρα στοιχήματα, ακόμη και 
εάν δεν έχουν παιχθεί 36 τρύπες που παίζονται και/ή δεν έχει εκδοθεί επίσημο αποτέλεσμα από την 
ομοσπονδία. 
 

4) Όλα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από επίσημα κυρωμένα πλέι οφ θα υπολογίζονται για τη 
διευθέτηση των προσφορών.  
 

5) Τα στοιχήματα σε παίκτες που αρχίζουν το τουρνουά αλλά αποχωρούν εθελοντικά ή αποκλείονται θα 
διευθετούνται ως χαμένα στοιχήματα, εκτός και αν το αποτέλεσμα της προσφοράς στην οποία 
αναφέρεται το στοίχημα έχει ήδη καθοριστεί. 
 

6) Όλα τα στοιχήματα Γκανιάν/Πλασέ που αφορούν τις αγορές του νικητή της διοργάνωσης και των 
κορυφαίων εθνικοτήτων και τοποθετούνται μετά τις 00:00 CET τη Δευτέρα της εβδομάδας του 
τουρνουά στους συμμετέχοντες που δεν αγωνίζονται καθόλου θα επιστρέφονται. Όλα τα υπόλοιπα 
στοιχήματα Γκανιάν/Πλασέ θα θεωρούνται έγκυρα. 
 

7) Στα στοιχήματα τελικού νικητή τα οποία περιλαμβάνουν μια περιορισμένη επιλογή των 
συμμετεχόντων, όπως Κορυφαία εθνικότητα, Ομαδικός στοιχηματισμός κ.λπ., η Unibet  διατηρεί το 
δικαίωμα να εφαρμόσει τον Κανόνα 4 του Tattersall σε όσους δεν ξεκινούν στον αγώνα. Θα ισχύουν οι 
κανόνες του Dead Heat, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες τα πλέι οφ καθόρισαν καλύτερη θέση 
στην τελική κατάταξη. 
 

8) Όλες οι προσφορές στοιχημάτων "Head to Head" απαιτούν όλοι οι συμμετέχοντες να ξεκινήσουν στο 
γεγονός/γύρο στο(ν) οποίο αναφέρεται το στοίχημα. 
 

9) Στα στοιχήματα "Head to Head" που περιλαμβάνουν μόνο δύο παίκτες, τα πονταρίσματα θα 
επιστρέφονται εάν και οι δύο συμμετέχοντες μοιράζονται την ίδια θέση τερματισμού και δεν 
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προσφέρεται επιλογή ισοπαλίας. Στα στοιχήματα "Head to Head" που περιλαμβάνουν τρεις παίκτες, 
εάν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες μοιράζονται την ίδια θέση τερματισμού, τα πονταρίσματα θα 
διαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο <Section B, Para 5.19>. 
 

10) Η διευθέτηση των προσφορών στοιχημάτων "Head to Head" που περιλαμβάνουν την επίδοση δύο ή 
περισσότερων παικτών (π.χ. Καλύτερη θέση τερματισμού στο τουρνουά) θα βασίζεται στην καλύτερη 
θέση τερματισμού/το χαμηλότερο σκορ (ανάλογα με την περίπτωση) που επιτεύχθηκε στο σχετικό 
γεγονός/γύρο στο(ν) οποίο αναφέρεται το στοίχημα. 
 

11) Οποιαδήποτε αναφορά σε "Make/Miss the Cut" απαιτεί επίσημη αποβολή/αποκλεισμό που 
πραγματοποιείται από τους διοργανωτές για να ισχύουν τα στοιχήματα. Στην περίπτωση των τουρνουά 
όπου οι παίκτες αποκλείονται σε περισσότερες από μία φάσεις, η διευθέτηση θα βασίζεται στο εάν ο 
παίκτης προκρίθηκε ή όχι μετά το πρώτο "Cut". 
 

12) Ο αποκλεισμός/η αποχώρηση ενός παίκτη πριν από το "Cut" θα έχει ως αποτέλεσμα ο παίκτης να 
θεωρείται ότι έχει χάσει το "Cut". Ο αποκλεισμός/η αποχώρηση μετά το "Cut" δεν θα υπολογίζεται για 
την αρχική διευθέτηση των προσφορών "Make the Cut". 
 

13) Στα "Head to Head" που βασίζονται στην καλύτερη θέση τερματισμού στο τουρνουά, εάν κάποιος 
παίκτης χάσει το cut, ο άλλος παίκτης θα διευθετηθεί ως ο νικητής. Εάν και οι δύο συμμετέχοντες δεν 
καταφέρουν να κάνουν το "Cut", ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ στο "Cut" θα θεωρηθεί ο νικητής. 
Εάν και οι δύο παίκτες δεν καταφέρουν να κάνουν το "Cut" με το ίδιο σκορ, τότε το στοίχημα θα είναι 
άκυρο. Ένας παίκτης που αποκλείεται μετά το "Cut" θεωρείται ότι έχει κερδίσει έναν παίκτη που δεν 
κατάφερε να κάνει το "Cut". 
 

14) Κάθε αναφορά σε "Majors" θα βασίζεται στα τουρνουά για τη συγκεκριμένη σεζόν στην οποία η PGA 
αποδίδει τον εν λόγω ορισμό, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χώρο διεξαγωγής, ημερομηνία ή 
οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές. 

 

16. Χαντμπολ 
 

1) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση 
όλοι οι καταχωρημένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση 
για να ισχύσουν τα στοιχήματα . 
 

2) Όλα τα στοιχήματα που αφορούν συγκεντρωτικά Σύνολα τουρνουά θα διευθετούνται με βάση επίσημα 
στατιστικά στοιχεία από τη διευθύνουσα ομοσπονδία. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα 
σωρευτικά σύνολα των εν λόγω στοιχημάτων θα περιλαμβάνουν τυχόν παρατάσεις, αλλά όχι τη 
διαδικασία των πέναλτι. 
 

3) Διευθέτηση των στοιχημάτων που συσχετίζονται με παίκτες σε συγκεκριμένο αγώνα, θα βασιστούν σε 
αποτέλεσμα μετά το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου (Κανονική Περίοδος) εκτός και αν δηλωθούν 
διαφορετικά. 
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17. Ιπποδρομίες (Turf & Trotting) 
 

1) Ένα στοίχημα Head-to-Head στο οποίο τουλάχιστον ένα άλογο ολοκληρώνει την κούρσα καθορίζεται 
με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που εκδίδεται από τη διευθύνουσα ομοσπονδία. 
 

2) Ένα στοίχημα Head-to-Head στο οποίο και τα δύο άλογα δεν κατορθώνουν να λάβουν επίσημο 
αποτέλεσμα ακυρώνεται. 

3) Ένα στοίχημα Head-to-Head στο οποίο και τα δύο άλογα καταγράφουν τον ίδιο επίσημο χρόνο 
καθορίζεται βάσει του ποιο άλογο έχει τερματίσει μπροστά από το άλλο άλογο κατά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος. Εάν είναι αδύνατο να καθοριστεί εάν ένα άλογο τερμάτισε μπροστά από άλλο 
άλογο βάσει του αποτελέσματος, το στοίχημα ακυρώνεται. 
 

4)  Ένα στοίχημα Head-to-Head και / ή Triple Head ακυρώνεται σε περίπτωση που:                                                  
α.       Όλα τα συμμετέχοντα άλογα δεν ολοκληρώνουν τον αγώνα και / ή                                     
β.      Κανένα από τα συμμετέχοντα άλογα δεν απονέμει χρηματικά έπαθλα. Το «χρηματικό έπαθλο» 
πρέπει να νοείται ως η χρηματική κλίμακα που χορηγείται ανάλογα με την απόδοση του συμμετέχοντα 
στον συγκεκριμένο αγώνα. Για σκοπούς διακανονισμού, τα ποσά που απονέμονται στους 
συμμετέχοντες για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την ταξινόμησή τους (π.χ. συμμετοχή / 
εμφάνιση) δεν θα θεωρούνται ως "χρηματικό έπαθλο". 
 

5) Σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών όσον αφορά πληροφορίες όπως, ενδεικτικά, η κούρσα και οι 
αριθμοί εκκίνησης, οι ονομασίες των κουρσών, οι μέθοδοι έναρξης ή οι αποστάσεις, το στοίχημα θα 
εξακολουθεί να θεωρείται έγκυρο, με την προϋπόθεση όλα τα καταχωρημένα άλογα να συμμετέχουν 
στην ίδια κούρσα στο πλαίσιο της ίδιας συνάντησης. 
 

6) Όλα τα στοιχήματα αναφέρονται στον αγώνα που είναι στη λίστα. Αν ο αγώνας/συνάντηση δεν γίνει 
στην προγραμματισμένη ημερομηνία, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά την 00:00 KΕΩ της 
προγραμματισμένης μέρας, θα ακυρωθούν. Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν τις 00:00 KEΩ της 
προγραμματισμένης μέρας θα παραμείνουν έγκυρα δεδομένου ότι ο αγώνας/συνάντηση 
πραγματοποιείται μεταξύ του προγραμματισμένου χρόνου. 

18. Χόκεϊ επί πάγου 
 

1)  Η διευθέτηση στοιχημάτων παίκτη και συνολικά στοιχημάτων ομάδας σε ένα γεγονός / τουρνουά 
(όπως Γκολ, Ασσίστ, Πόντοι, Λεπτά Πέναλτι κ.λπ.) θα γίνει βάσει επίσημων στατιστικών στοιχείων 
από την διοικούσα επιτροπή. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα αθροιστικά ποσά τέτοιων 
στοιχημάτων θα περιλαμβάνουν ενδεχόμενες παρατάσεις (π.χ. Παράταση) αλλά όχι εκτέλεση πέναλτι. 
Θα βασίζεται στο αποτέλεσμα μετά από πιθανό (επιπλέον) χρόνο, αλλά όχι Πέναλτι, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά. 
 

2) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση 
όλοι οι καταχωρημένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση. 
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3) Η διευθέτηση στοιχημάτων που σχετίζονται με παίκτες σε αγώνα/ γεγονός/τουρνουά θα βασίζονται στο 
αποτέλεσμα μετά το τέλος της τρίτης περιόδου (Κανονική Περίοδος), εκτός εάν αναφέρεται κάτι 
διαφορετικό. 
 

4) Με σκοπό τη διευθέτηση, τα στοιχήματα Over/Under αναφέρονται στα συνολικά γκολ στον αγώνα και 
περιλαμβάνουν πιθανά γκολ που σκοράρονται στην παράταση και στα πέναλτι, θα διευθετηθούν ως “1” 
τα γκολ που σκοράρονται από οποιαδήποτε ομάδα κατά την διάρκεια της παράτασης. Τα επόμενα 
παραδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα: 

• Παράδειγμα 1 – Οver/Under (Κανονικός Χρόνος): O αγώνας τελειώνει 2-2 στο τέλος της τρίτης 
περιόδου. Τα συνολικά γκολ θα διευθετηθούν ως 2-2 (4 γκολ στο σύνολο). 

• Παράδειγμα 2 - Οver/Under (Περιλαμβάνεται η παράταση και τα πέναλτι): Ο αγώνας τελειώνει 2-2 στο 
τέλος της τρίτης περιόδου και η ομάδα Α κερδίζει στην παράταση. Τα συνολικά γκολ θα διευθετηθούν 
ως 3-2 (5 γκολ στο σύνολο). 

• Παράδειγμα 3 - Οver/Under (Περιλαμβάνεται η παράταση και τα πέναλτι): Ο αγώνας τελειώνει 2-2 στο 
τέλος της τρίτης περιόδου. Η παράταση τελειώνει 0-0 ενώ κατά τη διάρκεια των πέναλτι, η ομάδα Α 
σκοράρει 1 και η ομάδα Β σκοράρει 2. Τα συνολικά γκολ θα διευθετηθούν ως 2-3 (5 γκολ στο σύνολο). 

19. Mηχανοκίνητος Αθλητισμός 
 

1) Η ενότητα αυτή ισχύει για όλα τα μηχανοκίνητα αθλήματα, όπως: Φόρμουλα Ένα, A1 GP, CART, Indy 
Car, Nascar, αγώνες πίστας, Touring Cars, DTM, αγώνες αντοχή, Ράλι, Ράλι Κρος, μοτοσικλέτες, 
Superbike. 
 

2) Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τη δημοσίευση των ζωντανών χρόνων και της κατάταξης, 
όπως εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο, ή στο τέλος της 
περιόδου/της κούρσας/του γεγονότος (ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για τη διευθέτηση της προσφοράς λείπουν/δεν εμφανίζονται και/ή είναι ελλιπείς, οι 
πρώτες επίσημες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα θα θεωρείται δεσμευτικές, ανεξάρτητα από 
τους μεταγενέστερους προβιβασμούς, τους υποβιβασμούς, τις προσφυγές και/ή ποινές που 
επιβάλλονται μετά τη λήξη της περιόδου/της κούρσας στην οποία αναφέρεται το στοίχημα. 

3) Τα γεγονότα που συντομεύονται λόγω των καιρικών συνθηκών ή άλλων καταστάσεων, αλλά 
θεωρούνται επίσημα από τη διευθύνουσα ομοσπονδία, θα διευθετούνται αναλόγως, ανεξάρτητα από τις 
αλλαγές που ενδέχεται να κάνουν οι εν λόγω ομοσπονδίες λόγω της μη ολοκλήρωσης της κούρσας. 
 

4) Στην περίπτωση που ένα γεγονός/μια κούρσα/μια περίοδος/ένας προκριματικός ξεκινήσει και πάλι από 
την αρχή, τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκδίδεται 
μετά την επανεκκίνηση, εκτός από τα στοιχήματα το αποτέλεσμα των οποίων έχει ήδη καθοριστεί. 
 

5) Για σκοπούς διευθέτησης, ο οδηγός/αναβάτης που έχει πάρει μέρος σε επίσημα κυρωμένη πρακτική ή 
προκριματική περίοδο θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο γεγονός, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη 
συμμετοχή του στην πραγματική κούρσα. 
 

6) Στα στοιχήματα "Head to Head" όλοι οι καταχωρισμένοι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν μέρος στην 
περίοδο στην οποία αναφέρεται το στοίχημα για να ισχύουν τα στοιχήματα, ανεξάρτητα εάν ο οδηγός 
καταφέρει να πάρει επίσημο χρόνο. 
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7) Στα στοιχήματα "Τελικός νικητής" ή "Πλασέ", δεν θα γίνονται επιστροφές για τους συμμετέχοντες που 
δεν λαμβάνουν μέρος για οποιοδήποτε λόγο στην περίοδο/το γεγονός/το πρωτάθλημα που αφορά το 
στοίχημα. 
 

8) Η διευθέτηση για οποιαδήποτε προσφορά με αναφορά στην "Ολοκλήρωση της κούρσας" θα βασίζεται 
σε επίσημους κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από τη διευθύνουσα ομοσπονδία. 
 

9) Ένα στοίχημα "Head to Head" στο οποίο και οι δύο οδηγοί/αναβάτες δεν καταφέρνουν να 
ολοκληρώσουν την κούρσα καθορίζεται με βάση τους περισσότερους ολοκληρωμένους γύρους. Στην 
περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την κούρσα και έχουν καταγραφεί 
για τον ίδιο αριθμό γύρων, το στοίχημα ακυρώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις του Ράλι, όπου 
τουλάχιστον ένας από τους καταχωρισμένους συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσει το γεγονός, 
ειδάλλως τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. 
 

10) Οι ποινές χρόνου που επιβάλλονται από τη διευθύνουσα ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της 
προκριματικής περιόδου θα μετράνε. Δεν λαμβάνονται υπόψη άλλοι προβιβασμοί/υποβιβασμοί 
πλέγματος. 
 

11) Μια κούρσα θεωρείται ότι έχει αρχίσει όταν ξεκινάει ο γύρος προθέρμανσης (ανάλογα με την 
περίπτωση), έτσι θεωρείται ότι όλοι οι οδηγοί/αναβάτες που συμμετέχουν στο γύρο προθέρμανσης 
έχουν αρχίσει. Στην περίπτωση που ένας συμμετέχων ξεκινά με καθυστέρηση ή ξεκινά την κούρσα από 
τη γραμμή των πιτ, θεωρείται επίσης ότι έχει λάβει μέρος. 
 

12) Η διευθέτηση των αγορών σεζόν θα λαμβάνει υπόψη την κατάταξη που εκδίδεται ακριβώς μετά την 
ολοκλήρωση της τελευταίας κούρσας της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που 
λαμβάνονται από την ομοσπονδία διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της σεζόν, με την προϋπόθεση η εν 
λόγω απόφαση να έχει εκδοθεί πριν από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Κάθε απόφαση (ακόμη και 
κατ 'έφεση) που λαμβάνεται μετά τη λήξη της τελευταίας καθορισμένης κούρσα θεωρείται ως άνευ 
σημασίας. 

13) Όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε επιδόσεις ομάδων θα ισχύουν ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές 
οδηγού/αναβάτη. 
 

14) Τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αλλαγές προγράμματος/τοποθεσίας/πίστας 
εφόσον η κούρσα/το γεγονός διεξάγεται εντός του ίδιους έτους/της ίδιας σεζόν, ανεξάρτητα από τυχόν 
χρονικές καθυστερήσεις, ημερολογιακή σειρά κ.λπ., εκτός από τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά 
τις 00:00 CET της Δευτέρας της εβδομάδας για την οποία έχει προγραμματιστεί η κούρσα/το γεγονός, 
τα οποία θα επιστρέφονται εάν η κούρσα/το γεγονός/η περίοδος στο οποίο αναφέρεται η προσφορά δεν 
διεξαχθεί εντός 7 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία τη στιγμή της τοποθέτησης του 
στοιχήματος. 
 

15) Τα στοιχήματα που αφορούν την επίδοση συγκεκριμένων ομάδων κατά τη διάρκεια της κούρσας 
απαιτούν ο αρχικά καθορισμένος αριθμός οχημάτων από κάθε ομάδα να ξεκινήσει στην κούρσα για να 
ισχύουν τα στοιχήματα, διαφορετικά θα ακυρωθούν (π.χ. στη Φόρμουλα 1, δύο αυτοκίνητα από κάθε 
ομάδα θα πρέπει να ξεκινήσουν στην κούρσα). 
 

16) Η διευθέτηση των στοιχημάτων που αναφέρεται στην εισαγωγή του “Safety Car” δε θα λάβει υπόψη 
αυτά τα συμβάντα στα οποία ο αγώνας ξεκικά πίσω σπό το “Safety Car”. 
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17) Η διευθέτηση προσφορών στο πρώτο οδηγό/αυτοκίνητο που θα αποσυρθεί θα βασίζεται στο γύρο στον 
οποίο ο ο οδηγός θεωρείται ότι αποσύρθηκε από τον αγώνα. Έτσι, αν δύο ή παραπάνω οδηγοί 
αποσυρθούν από τον ίδιο γύρο, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με «Section B, Para 5, Clause 
14».  

 
18) Τα στοιχήματα στον Πρώτο / Επόμενο Οδηγό που θα αποσυρθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα θα 

περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την επίσημη έναρξη του αγώνα. 
Οποιεσδήποτε αποχωρήσεις / αναλήψεις πριν από την πραγματική εκκίνηση του GP 
(συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά τη διάρκεια του γύρου προθέρμανσης) δεν θα ληφθούν υπόψη για 
σκοπούς διακανονισμού. 

20. Netball 
 

1) Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η διευθέτηση των στοιχημάτων στο εξής θα καθορίζεται με βάση το 
αποτέλεσμα μετά από τον ονομαζόμενο έξτρα χρόνο (παράταση). 
 

2) Οι προσφορές «Στοιχήματος περιθωρίου» και «Ημίχρονου/Κανονικής διάρκειας» διευθετούνται με το 
αποτέλεσμα στο τέλος του παιχνιδιού των 80 λεπτών. 
 

3) Ένας αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός από τις προσφορές το 
αποτέλεσμα των οποίων έχει αποφασισθεί πριν από την ακύρωση και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να αλλάξουν ανεξάρτητα από μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες θα διευθετηθούν σύμφωνα με το 
αποφασισμένο αποτέλεσμα. 
 

4) Όλα τα στοιχήματα που σχετίζονται με την απόδοση παίκτη θεωρούνται έγκυρα, εφόσον οι παίκτες 
στην λίστα παίζουν στην σχετική διοργάνωση/αγώνα. 

 

21. Pesapallo (Μπέιζμπολ Φινλανδίας) 
 

1) Όλα τα στοιχήματα στο Pesapallo καθορίζονται με βάση το αποτέλεσμα μετά τους δύο πρώτους γύρους 
(inning). Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι βαθμολογίες που προκύπτουν από τις περιόδους 
παράτασης (π.χ. Supervuoropari) δεν λαμβάνονται υπόψη. 

22. Πρωτάθλημα ράγκμπι 
 

1) Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η διευθέτηση των στοιχημάτων στο Rugby League καθορίζεται με 
βάση το αποτέλεσμα μετά από τον ονομαζόμενο έξτρα χρόνο (παράταση) ή το κανόνα Golden Point, 
ανάλογα με την περίπτωση. 
 

2) Οι προσφορές «Στοιχήματος περιθωρίου» και «Ημίχρονου/Κανονικής διάρκειας» διευθετούνται με το 
αποτέλεσμα στο τέλος του παιχνιδιού των 80 λεπτών. 
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3) Ορισμένοι αγώνες/διοργανώσεις μπορεί να έχουν προσφορές που είναι σχετικές με μια συγκεκριμένη 
περίοδο/αγώνα που μπορεί να λήξουν με ισοπαλία, είτε στο τέλος της κανονικής διάρκειας των 80 
λεπτών του παιχνιδιού ή ακόμα και μετά τον ενδεχόμενο επιπλέον χρόνο (παράταση). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα «dead-heat» όπου η πληρωμή 
υπολογίζεται αφού διαιρεθούν οι αποδόσεις και στη συνέχεια πολλαπλασιαστούν με το ποντάρισμα, 
ανεξάρτητα από το αν η καθαρή πληρωμή είναι χαμηλότερη από το ποντάρισμα του Κατόχου 
Λογαριασμού. Σε περίπτωση που ισχύει αυτός ο κανόνας πρέπει να αναφέρεται σε συνδυασμό με την 
προσφορά στοιχήματος. 
 

4) Σκόρερ Try (Πρώτος/Τελευταίος/Οποτεδήποτε/Ομάδα) – Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν τυχόν 
επιπλέον χρόνο (παράταση). Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε παίκτες στο παιχνίδι της ημέρας 17 
ισχύουν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του παίκτη (ή την μη συμμετοχή) στον αγώνα. Στοιχήματα σε 
παίκτες που δεν περιλαμβάνονται στην αγωνιστική 17 θα επιστραφούν. 
 

5) Εάν δεν καθορίζεται κάτι διαφορετικό, όλα τα άλλα στοιχήματα που αφορούν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών θα προϋποθέτουν οι συμμετέχοντες στην λίστα να παίξουν από την αρχή του 
αγώνα για να ισχύουν. 
 

6) Η διευθέτηση στοιχημάτων που σχετίζονται με παίκτες σε αγώνα/διοργάνωση/τουρνουά θα βασίζεται 
στο αποτέλεσμα μετά από πιθανή παράταση, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

7) Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξαρτήτως της αλλαγής του τόπου διεξαγωγής. 

23.Rugby Union 
 

1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που αφορούν τον αγώνα και τις αποδόσεις των 
ομάδων, κλπ διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα στο τέλος του 2ου ημιχρόνου (μετά από 80 
λεπτά παιχνιδιού). 
 

2) Ορισμένοι αγώνες/διοργανώσεις μπορεί να έχουν προσφορές που είναι σχετικές με μια συγκεκριμένη 
περίοδο/αγώνα που μπορεί να λήξουν με ισοπαλία, είτε στο τέλος της κανονικής διάρκειας των 80 
λεπτών του παιχνιδιού ή ακόμα και μετά τον ενδεχόμενο επιπλέον χρόνο (παράταση). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα «dead-heat» όπου η πληρωμή 
υπολογίζεται αφού διαιρεθούν οι αποδόσεις και στη συνέχεια πολλαπλασιαστούν με το ποντάρισμα, 
ανεξάρτητα από το αν η καθαρή πληρωμή είναι χαμηλότερη από το ποντάρισμα του Κατόχου 
Λογαριασμού. Σε περίπτωση που ισχύει αυτός ο κανόνας πρέπει να αναφέρεται σε συνδυασμό με την 
προσφορά στοιχήματος. 
 

3) Σκόρερ Try (Πρώτος/Τελευταίος/Οποτεδήποτε/Ομάδα) – Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν τυχόν 
επιπλέον χρόνο (παράταση). Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε παίκτες στο παιχνίδι της ημέρας 22 
ισχύουν ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του παίκτη (ή την μη συμμετοχή) στον αγώνα. Στοιχήματα σε 
παίκτες που δεν περιλαμβάνονται στην αγωνιστική 22 θα επιστραφούν. 
 

4) Εάν δεν καθορίζεται κάτι διαφορετικό, όλα τα άλλα στοιχήματα που αφορούν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών θα προϋποθέτουν οι συμμετέχοντες στην λίστα να παίξουν από την αρχή του 
αγώνα για να ισχύουν. 
 



 51 
 
 
 
 

5) Η διευθέτηση στοιχημάτων που σχετίζονται με παίκτες σε αγώνα/διοργάνωση/τουρνουά θα βασίζεται 
στο αποτέλεσμα μετά από πιθανή παράταση, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

6) Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξαρτήτως της αλλαγής του τόπου διεξαγωγής. 

24. Σκουός 
 

1) Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται για το τένις, ανάλογα με την περίπτωση. 

25. Speedway 
 

1) Όλες οι προσφορές θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που δηλώνεται από τη 
διευθύνουσα ομοσπονδία κατά την ολοκλήρωση του τελευταίου προγραμματισμένου προκριματικού. 
Μεταγενέστεροι προβιβασμοί, υποβιβασμοί, προσφυγές και/ή ποινές που επιβάλλονται μετά τη λήξη 
του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται το στοίχημα δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

2) Τα στοιχήματα "Αγώνα" μεταξύ δύο ομάδων/αναβατών διευθετούνται σύμφωνα με το επίσημο 
αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ολοκληρωμένων προκριματικών. 
 

3) Οι προσφορές "Over/Under" σε μη ολοκληρωμένους αγώνες/γεγονότα, το αποτέλεσμα των οποίων έχει 
ήδη καθοριστεί πριν από τη διακοπή και/ή η περαιτέρω συνέχιση του παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, 
ενδεχομένως, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για τις εν λόγω προσφορές, θα διευθετούνται με βάση το 
αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε μέχρι τη διακοπή. Για τον υπολογισμό των διευθετήσεων αυτών, ο 
ελάχιστος αριθμός συμβάντων που θα χρειαζόντουσαν για να επέλθει η φυσική λήξη της προσφοράς θα 
προστεθεί με τον απαιτούμενο τρόπο, ανάλογα με τον αριθμό σετ που έχει προγραμματιστεί για τον 
αγώνα. Εάν αυτός ο υπολογισμός δημιουργεί μια κατάσταση όπου ενδεχόμενες μεταβολές δεν θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της προσφοράς αυτής, η προσφορά θα διευθετηθεί 
αναλόγως. Δείτε παραδείγματα από την ενότητα του τένις για αναφορά. 
 

4) Οι προσφορές "Χάντικαπ" απαιτούν την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων προκριματικών 
για να ισχύουν, εκτός από τα γεγονότα το αποτέλεσμα των οποίων έχει ήδη καθοριστεί πριν από τη 
διακοπή και/ή η περαιτέρω συνέχιση του παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, ενδεχομένως, ένα 
διαφορετικό αποτέλεσμα για τις εν λόγω προσφορές, οι οποίες θα διευθετούνται ανάλογα. Δείτε 
παραδείγματα από την ενότητα του τένις για αναφορά. 
 

5) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων αναβατών σε ένα γεγονός/προκριματικό θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση όλοι οι 
καταχωρισμένοι αναβάτες να λάβουν μέρος σε έναν τουλάχιστον προκριματικό, για να ισχύσουν τα 
στοιχήματα . 
 

6) Τα στοιχήματα που αναφέρονται σε ειδικό προκριματικό απαιτούν την ολοκλήρωση του ειδικού 
προκριματικού και όλοι οι καταχωρισμένοι συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο 
προκριματικό για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

26. Σέρφινγκ 
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1) Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναβολή, αλλαγή χώρου διεξαγωγής, κλπ, 
εφόσον η διοργάνωση πραγματοποιείται εντός της επίσημης περιόδου αναμονής, όπως έχει οριστεί από 
το διοικητικό όργανο. 
 

2) Οι συνδυασμοί που αναφέρονται στις επιδόσεις ενός ή περισσότερων σέρφερ θεωρούνται έγκυρες, 
εφόσον όλοι οι σέρφερ στην λίστα εκκινήσουν στην καταχωρημένη προκριματική σειρά/διοργάνωση. 
 

3) Ορισμένοι αγώνες/διοργανώσεις μπορεί να έχουν προσφορές που είναι σχετικές με την απόδοση σε μια 
διοργάνωση όπου δύο ή περισσότεροι σέρφερ από την λίστα αποκλείονται στην ίδια φάση. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τον κανόνα «dead-heat» όπου η πληρωμή 
υπολογίζεται αφού διαιρεθούν οι αποδόσεις και στη συνέχεια πολλαπλασιαστούν με το ποντάρισμα, 
ανεξάρτητα από το αν η καθαρή πληρωμή είναι χαμηλότερη από το ποντάρισμα του Κατόχου 
Λογαριασμού. Σε περίπτωση που ισχύει αυτός ο κανόνας πρέπει να αναφέρεται σε συνδυασμό με την 
προσφορά στοιχήματος. 

27. Κολύμβηση 
 

1) Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, όλα τα στοιχήματα στην κολύμβηση καθορίζονται με βάση το 
αποτέλεσμα μετά την τελική φάση αυτής της διοργάνωσης. Εάν κανένας από τους συμμετέχοντες που 
αναφέρονται δεν λάβει μέρος στην τελική φάση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η 
διευθύνουσα ομοσπονδία ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες ανάδειξης τελικού νικητή. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα θεωρούνται έγκυρα. 
 

2) Όλες οι προσφορές στοιχημάτων θα διευθετούνται με βάση το πρώτο επίσημο αποτέλεσμα που 
παρουσιάζεται. Ωστόσο, η Unibet  θα λαμβάνει υπόψη και θα διευθετεί/επαναδιευθετεί αναλόγως, 
ύστερα από οποιεσδήποτε αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα που εκδίδεται μέσα σε 24 ώρες αφού 
λάβει χώρα το γεγονός. Για να ληφθεί υπόψη τέτοιου είδους ενδεχόμενο, η διαμαρτυρία πρέπει να 
αποδίδεται σε περιστατικά που συμβαίνουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του γεγονότος, όπως μια 
παράβαση λωρίδας ή η πρόωρη εκκίνηση σε μια σκυταλοδρομία κ.λπ. Δεν θα ληφθούν υπόψη 
περιπτώσεις ντόπινγκ. Το διαθέσιμο αποτέλεσμα στη λήξη των ως άνω 24 ωρών θα θεωρείται 
δεσμευτικό, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε περαιτέρω διαμαρτυρίες, αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα 
κ.λπ. 
 

3) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικούς 
προκριματικούς κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όλες οι προσφορές Head-to-head μεταξύ τους θα 
θεωρούνται άκυρες, εκτός εάν υπάρχει μεταγενέστερο στάδιο στη διοργάνωση, στο οποίο προκρίνεται 
τουλάχιστον ένας από αυτούς. 
 

4) Ένας συμμετέχων που έχει αποκλειστεί λόγω παραβίασης της διαδικασίας (εσφαλμένη εκκίνηση) θα 
θεωρείται ότι έχει λάβει μέρος στο γεγονός. 

28. Τένις και Σπορ Ρακέτας (Μπάντμιντον, Ράκλετον, Σκουός και 
Επιτραπέζιο Τένις) 
 

1) Όλα τα στοιχήματα θα παραμένουν σε ισχύ όσο ο αγώνας/η προσφορά διεξάγεται στο πλαίσιο του 
τουρνουά, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αλλαγές (είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα) σε 
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συνθήκες (εσωτερική/εξωτερική) και/ή τους τύπους επιφανειών, εκτός εάν έχουν γίνει άλλοι 
διακανονισμοί. 
 

2) Οι προσφορές στοιχημάτων "Αγώνας" βασίζονται στη γενική αρχή της προόδου τουρνουά ή νίκης σε 
τουρνουά, ανάλογα με τη φάση της διοργάνωσης στην οποία αναφέρεται ο αγώνας. Ο παίκτης/η ομάδα 
που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή που θα κερδίσει το τουρνουά θα θεωρηθεί ο νικητής του 
στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του αγώνα, τις αποχωρήσεις, τους αποκλεισμούς κ.λπ. Αυτά 
τα στοιχήματα απαιτούν να ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα σετ για να ισχύουν. 
 

3) Οι προσφορές "Over/Under" και "Χάντικαπ" σε μη ολοκληρωμένους αγώνες, το αποτέλεσμα των 
οποίων έχει ήδη καθοριστεί πριν από τη διακοπή του παιχνιδιού και/ή η περαιτέρω συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, ενδεχομένως, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για τις εν λόγω 
προσφορές, θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε μέχρι τη διακοπή. Για τον 
υπολογισμό των διευθετήσεων αυτών, ο ελάχιστος αριθμός συμβάντων που θα χρειαζόντουσαν για να 
επέλθει η φυσική λήξη της προσφοράς θα προστεθεί με τον απαιτούμενο τρόπο, ανάλογα με τον αριθμό 
σετ που έχει προγραμματιστεί για τον αγώνα. Εάν αυτός ο υπολογισμός δημιουργεί μια κατάσταση 
όπου ενδεχόμενες μεταβολές δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της προσφοράς αυτής, 
η προσφορά θα διευθετηθεί αναλόγως. Τα παρακάτω παραδείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εξέταση: 

• Παράδειγμα 1 - Over/Under: Μια αποχώρηση συμβαίνει σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για 
τρία σετ με το σκορ 7-6, 4-4. Οι προσφορές «Σύνολο γκέιμ στο Σετ 2 - 9,5" (ή οποιεσδήποτε γραμμές, 
χαμηλότερες από τον αριθμό αυτό) και "Σύνολο παιχνιδιών που παίχθηκαν σε έναν αγώνα - 22.5" (ή 
οποιεσδήποτε γραμμές, χαμηλότερες από τον αριθμό αυτό) θα διευθετηθούν με τα στοιχήματα "Over" 
ως νικητήρια και τα "Under" ως χαμένα. Τα στοιχήματα σε γραμμές υψηλότερες από αυτό θα 
διευθετηθούν ως άκυρα. 

• Παράδειγμα 2 - Χάντικαπ: Μια αποχώρηση συμβαίνει στην αρχή του 3ου σετ σε έναν αγώνα που έχει 
προγραμματιστεί για 5 σετ με το σκορ στο 1-1. Τα στοιχήματα σε σετ +2,5/-2,5 θα διευθετηθούν ως 
νικητήρια και χαμένα αντίστοιχα. Οι προσφορές σε οποιεσδήποτε, χαμηλότερες από τον αριθμό αυτό 
γραμμές θα διευθετηθούν ως άκυρες. 
 

4) Όλες οι προσφορές "Σωστό σκορ" (αντίστοιχα στοιχηματισμός σε Σετ και στοιχηματισμός σε Γκέιμ), 
"Μονά/Ζυγά" και οι προσφορές που αναφέρονται στο νικητή συγκεκριμένης περιόδου στον αγώνα (π.χ. 
"Ποιος παίκτης θα κερδίσει το 1ο σετ;" και "Σετ 2 - Γκέιμ 6: Νικητής"), απαιτούν να ολοκληρωθεί το 
σχετικό μέρος του αγώνα. 
 

5) Για όλους τους τύπους των προσφορών που δεν προσδιορίζονται ανωτέρω απαιτούν τουλάχιστον ένα 
σετ που πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός από αυτές προσφέρει το 
αποτέλεσμα της οποίας είναι ήδη καθοριστεί πριν από τη διακοπή του παιχνιδιού και κάθε περαιτέρω 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, ενδεχομένως, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. 
 

6) Σε έναν διπλό αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν εάν κάποιος από τους δηλωθέντες παίκτες 
αντικατασταθεί. 
 

7) Κάθε αναφορά σε "Grand Slam" θα βασίζεται στα τουρνουά για τη συγκεκριμένη σεζόν στην οποία η 
ITF αποδίδει τον εν λόγω ορισμό, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χώρο διεξαγωγής, ημερομηνία ή 
οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές. 
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8) Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, όλα τα στοιχήματα σε αγώνες Davis Cup θα ακυρώνονται σε περίπτωση 
που αποφασιστεί ότι ο αγώνας διεξάγεται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πέρα από το "Καλύτερος σε 5 
σετ" (π.χ. "Καλύτερος σε 3 σετ"). 
 

9) Οι προσφορές σχετικά με το Davis Cup προσφέρονται με τη ρητή παραδοχή ότι η συγκεκριμένη 
αναμέτρηση αποτελεί μέρος των λεγόμενων "rubber" για την επόμενη διαθέσιμη περίοδο μονών 
αγώνων, η οποία αποτελείται συνήθως από δύο μονούς αγώνες ανά περίοδο. Όλα τα στοιχήματα θα 
ακυρώνονται σε αγώνες που προορίζονται για το πρώτο ή το δεύτερο rubber (συνήθως μονοί αγώνες 
την Παρασκευή) που είχε αλλαγή των δηλωμένων συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η 
ίδια συνάντηση θα μπορούσε στην πραγματικότητα να συμβεί κατά τη διάρκεια άλλων αναμετρήσεων 
του ίδιου τουρνουά/γύρου. 
 

10) Τα αποτελέσματα σε ένα επαγγελματικό σετ θα είναι έγκυρα μόνο για τις επόμενες προσφορές: 
Aγώνας, Σετ, Χάντικαπ, Στοιχηματισμός σε Σετ, Συνολικά Σετ. Όλοι οι άλλοι τύποι προσφορών θα 
ακυρωθούν με την εξαίρεση των προσφορών του αποτελέσματος που έχει καθοριστεί ήδη. 
 

11) Σε περιπτώσεις όπου «Τie Break Αγώνα» χρησιμοποιείται από την διοργανώτρια επιτροπή/ομοσπονδία 
ως ο κύριος παράγοντας για την έκβαση του αποτελέσματος, το λεγόμενο «Τie Break Αγώνα» θα 
μετράει μόνο ως ένα παιχνίδι. ( για παράδειγμα: ένας αγώνας με τα ακόλουθα σκορ: 6-4 (Σετ 1), 2-6 
(Σετ 2), και 10-8 (Τie Break Αγώνα) θα έχει ως αποτέλεσμα στο συμμετέχοντα/ομάδα Α να κερδίσει 9 
αγώνες (6+2+1) ενώ ο συμμετέχοντας/ομάδα Β να θεωρείται ότι κέρδισε 10 (4+6+0). 
 

29. Βόλεϊ 
 

1) Τυχόν πόντοι που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια του λεγόμενου "Χρυσού Σετ" (γνωστό και ως έκτο 
σετ) δεν υπολογίζονται για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου αγώνα, με εξαίρεση τα στοιχήματα που 
αναφέρονται στην πρόοδο του τουρνουά ή σε συνολικά τουρνουά). 
 

2) Η διευθέτηση στοιχημάτων που σχετίζονται με παίκτες σε αγώνα/ γεγονός/τουρνουά θα βασίζονται στο 
αποτέλεσμα μετά από πιθανή παράταση, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 
 

3) Τα στοιχήματα "Head to Head" και "Over/Under" που περιλαμβάνουν την επίδοση ενός ή 
περισσότερων παικτών στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά θεωρούνται έγκυρα, με την προϋπόθεση 
όλοι οι καταχωρισμένοι παίκτες να λάβουν μέρος στον αγώνα/το γεγονός/το τουρνουά σε κάποια φάση. 
 

4) Οι προσφορές "Over/Under" και "Χάντικαπ" σε μη ολοκληρωμένους αγώνες, το αποτέλεσμα των 
οποίων έχει ήδη καθοριστεί πριν από τη διακοπή του παιχνιδιού και/ή η περαιτέρω συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, ενδεχομένως, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για τις εν λόγω 
προσφορές, θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε μέχρι τη διακοπή. Για τον 
υπολογισμό των διευθετήσεων αυτών, ο ελάχιστος αριθμός συμβάντων που θα χρειαζόντουσαν για να 
επέλθει η φυσική λήξη της προσφοράς θα προστεθεί με τον απαιτούμενο τρόπο, ανάλογα με τον αριθμό 
σετ που έχει προγραμματιστεί για τον αγώνα. Εάν αυτός ο υπολογισμός δημιουργεί μια κατάσταση 
όπου ενδεχόμενες μεταβολές δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της προσφοράς αυτής, 
η προσφορά θα διευθετηθεί αναλόγως. Δείτε παραδείγματα από την ενότητα του τένις για αναφορά. 
 

5) Όλες οι προσφορές "Σωστό σκορ", "Μονά/Ζυγά" και οι προσφορές που αναφέρονται στο νικητή της 
συγκεκριμένης περιόδου/χρονικού πλαισίου στον αγώνα (π.χ. "Ποια ομάδα θα κερδίσει το 1ο σετ;" και 
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"Σετ 2 - Κούρσα για τους 15 πόντους"), απαιτούν να ολοκληρωθεί το σχετικό μέρος του αγώνα. 
 

6) Για όλους τους τύπους των προσφορών που δεν προσδιορίζονται ανωτέρω απαιτείται να ολοκληρωθεί 
τουλάχιστον ένα σετ για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός από αυτές προσφέρει το αποτέλεσμα των 
οποίων έχει ήδη καθοριστεί πριν από τη διακοπή του παιχνιδιού και/ή η περαιτέρω συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, ενδεχομένως, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. 

30. Χειμερινά Σπορ 
 

1) Η ενότητα αυτή ισχύει για τα παρακάτω αθλήματα: Αλπικό σκι, δίαθλο, σκι εκτός πίστας, Freestyle, 
Nordic Combined, Short Track, άλματα σκι, Snowboard και Speed Skating. 
 

2) Τα αποτελέσματα από μια διοργάνωση θα θεωρούνται έγκυρα εφόσον έχει δηλωθεί ως έγκυρη 
διοργάνωση για τη σχετική κατηγορία από τη διευθύνουσα ομοσπονδία για το συγκεκριμένο άθλημα. 
Αυτό ισχύει στην περίπτωση ενός γεγονότος που συντομεύεται, όπως να αποτελείται από μόνο ένα 
ραν/άλμα αντί για δύο, ή ένα γεγονός να μεταφέρεται σε άλλο χώρο διεξαγωγής. 
 

3) Στις περιπτώσεις των γεγονότων που ακυρώθηκαν/δεν ολοκληρώθηκαν, όλες αυτές οι προσφορές το 
αποτέλεσμα των οποίων έχει ήδη καθοριστεί πριν από τη διακοπή του παιχνιδιού και/ή η περαιτέρω 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν μπορεί να παράγει, ενδεχομένως, ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, 
θεωρούνται έγκυρες και θα διευθετηθούν αναλόγως. 
 

4) Όλες οι προσφορές θα διευθετηθούν ως άκυρες εάν η αρχική/δηλωθείσα μορφή ενός γεγονότος αλλάξει 
πλήρως, όπως και το μέγεθος του λόφου στα άλματα σκι, το στιλ στο σκι εκτός πίστας κ.λπ. 
 

5) Η Unibet  διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τον Κανόνα 4 του Tattersall σε όσους δεν ξεκινούν στον 
αγώνα σε μια προσφορά "ομαδικού στοιχηματισμού" ("Καλύτερος μεταξύ ενός συνόλου Χ"). 
 

6) Προσφορές που σχετίζονται με χειμερινά γεγονότα (εξαιρούνται τα στοιχήματα που αναφέρονται σε 
γενικές κατατάξεις, Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιοι και Ηπειρωτικοί Διαγωνισμοί) προσφέρονται με 
την υπόθεση ότι το συγκεκριμένο γεγονός θα είναι το επόμενο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί σε 
αυτό το άθλημα. Αν το συγκεκριμένο γεγονός μετακινηθεί για οποιοδήποτε λόγο και ένα παρόμοιο 
γεγονός για αυτό το άθλημα πραγματοποιηθεί στην ίδια τοποθεσία μετά από 72 ώρες, τα στοιχήματα 
θα είναι έγκυρα για το επόμενο προγραμματισμένο γεγονός σε αυτό το άθλημα. Έτσι αν για 
παράδειγμα δύο ή περισσότεροι αγώνες από τα ίδια αθλήματα είναι προγραμματισμένοι για 
Παρασκευή και Σάββατο και ο διαγωνισμός της Παρασκευής μετακινηθεί το Σάββατο ή την Κυριακή, 
τα στοιχήματα στο διαγωνισμό της Παρασκευής θα διευθετηθούν σύμφωνα με το επόμενο 
προγραμματισμένο γεγονός, σε αυτή την περίπτωση το γεγονός του Σαββάτου.  Σε περιπτώσεις όπου 
ένα γεγονός προγραμματίζεται σε αυτό το άθλημα και ο χρόνος εκκίνησης έχει μετακινηθεί σε λιγότερο 
από 72 ώρες, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρακαι θα διευθετηθούν ανάλογα. Τα στοιχήματα θα 
διευθετηθούν ως άκυρα αν κανένα γεγονός δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε 72 ώρες από την αρχική ώρα 
εκκίνησης. 
 

7) Σε “Head to Head” μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων, τουλάχιστον ένας από τους 
συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσει το τελικό στάδιο/άλμα στο οποίο το στοίχημα αναφέρεται, για 
να ισχύουν τα στοιχήματα. Τέτοια πρόβλεψη δεν εφαρμόζεται στα γεγονότα Σπριντ του Κρος 
Κάουντρι, τα οποία περιλαμβάνουν διαφορετικά στάδια αποχώρησης όπως και το Άλμα Σκι. Σε τέτοιες 
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περιπτώσεις, η διευθέτηση θα βασιστεί σε επίσημη κατάταξη ανεξάρτητα από το αν κάποιος από τους 
συμμετέχοντες ολοκληρώσει το τελικό στάδιο/άλμα. 

31. Άλλα (μη αθλητικά/ειδικά στοιχήματα) 
 

1) Οι προϋποθέσεις που επισημαίνονται στην παρούσα ενότητα αναφέρονται σε όλες τις προσφορές που 
δεν θα κατατάσσονταν ευλόγως στις διάφορες κατηγορίες σπορ (Π.χ. τηλεοπτικά προγράμματα, 
πολιτική, βραβεία και έπαθλα, διαγωνισμοί ομορφιάς, διασκέδαση και άλλα παρόμοια). Όπου ισχύει, 
και εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα ενότητα ή στην προφορά, η διευθέτηση των 
εν λόγω προσφορών θα βασίζεται στους Κανόνες της Unibet  της παραγράφου <Section B, Para 5>. 
 

2) Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά παρακάτω ή σε συνάρτηση με την προσφορά στοιχήματος, όλα τα 
στοιχήματα τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας ισχύουν έως ότου δηλωθεί 
επισήμως ένα αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τυχόν καθυστερήσεις κατά την ανακοίνωση, επιπλέον 
γύρους ψηφοφορίας κ.λπ., που θα απαιτούνταν για την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 
 

3) Όλες οι ανοικτές προσφορές που αφορούν συμμετέχοντες οι οποίοι αποσύρονται/απομακρύνθηκαν από 
τηλεοπτικές εκπομπές (είτε αποχώρησαν οικειοθελώς είτε μετά από απόφαση ενός διοργανωτή), θα 
διευθετούνται ως χαμένες. Σε περίπτωση που ο ίδιος συμμετέχων ξαναπάρει μέρος στην ίδια 
διοργάνωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, θα αντιμετωπιστεί ως ένα νέος αγωνιζόμενος, έτσι τα 
προηγούμενα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως χαμένα. 
 

4) Τα στοιχήματα που αφορούν την απομάκρυνση ενός συμμετέχοντος ισχύουν μόνο για την επόμενη 
προγραμματισμένη εκπομπή. Οποιαδήποτε αλλαγή στις μεθόδους απομάκρυνσης, τον αριθμό και/ή τη 
σύνθεση των συμμετεχόντων που αποκλείστηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου προγράμματος, ή τυχόν 
άλλων παραγόντων που δεν αναμενόντουσαν ευλόγως θα έχει ως αποτέλεσμα τα στοιχήματα που 
αναφέρονται σε "Επόμενη απομάκρυνση" ή "Επόμενο αποκλεισμό" να ακυρωθούν. 
 

5) Στην περίπτωση που τελειώσει η εκπομπή πριν ανακηρυχθεί επίσημος νικητής, τα στοιχήματα θα 
διευθετηθούν ως ισοπαλία (δηλ. dead heat) μεταξύ των αγωνιζόμενων που δεν αποκλείστηκαν. Τα 
στοιχήματα Νίκη/Πλασέ σε αγωνιζόμενους που έχουν ήδη αποκλειστεί θα διευθετηθούν ως χαμένα. 

32.  Ειδικά Όρια Αθλήματος 
 
1) Όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 4.1 του Τμήματος Α, Unibet διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει το 
καθαρό ποσό πληρωμής (η πληρωμή αφού αφαιρεθεί το ποντάρισμα) σχετικά με οποιοδήποτε στοίχημα ή 
ένα συνδυασμό στοιχημάτων, από έναν Κάτοχο Λογαριασμού ή ομάδα Κατόχων Λογαριασμού που 
ενεργούν από κοινού. 

 
2) Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί ρητώς, θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη που υπερβαίνουν τα όρια που 
αναφέρονται παρακάτω. 

  
3) Τα όρια ποικίλουν ανάλογα με το άθλημα, το είδος του διαγωνισμού και τον τύπο του στοιχήματος. Εάν 
ένα στοίχημα περιέχει ένα συνδυασμό προσφορών από διάφορα σπορ/κατηγορίες/αγώνες ή/και άλλα είδη 
προσφορών, η πληρωμή θα περιορίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο που περιέχεται στη σύνθεση, όπως 
προσδιορίζεται κάτωθεν. 
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1. Ποδόσφαιρο: 
 

α. Το όριο των €250.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό/αγώνα, είδη 
προσφορών που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Ολυμπιακοί Αγώνες, Διεθνή Τουρνουά Ανδρών που διέπονται από τη FIFA ή την UEFA, 
συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών φάσεων 

 
(ii) Ολυμπιακοί Αγώνες, Διεθνή Τουρνουά Ομάδων Κατηγορίας Ανδρών που διέπονται από τη FIFA ή 
την UEFA, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών φάσεων 

 
(iii) Κάθε εγχώριο πρωτάθλημα Ανδρών, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: Δανία, Αγγλία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σκωτία, Σουηδία και την Ισπανία 

 
(iv) Κάθε κύριο εγχώριο κύπελλο κατηγορίας Ανδρών σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: 
Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σκωτία, Σουηδία και την Ισπανία. 

 
Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλα τα σχετικά με τον ανταγωνισμό/αγώνα είδη 
προσφορών που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(v) Όλα τα άλλα Διεθνή Τουρνουά 

 
(vi) Όλα τα άλλα Διεθνή Τουρνουά Ομάδων 

 
(vii) Εγχώρια πρωταθλήματα, που διεξάγονται σε ανώτατο επίπεδο, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 

 
(viii) Κύρια εγχώρια κύπελλα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 

 
(ix) Κάθε εγχώριο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας ανδρών στις ακόλουθες χώρες: Δανία, Αγγλία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ισπανία 

 
(x) Οποιοιδήποτε Διεθνείς Φιλικοί Αγώνες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της FIFA. 
Το όριο € 50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλα τα σχετικά με τους διαγωνισμούς/ παιχνίδια, είδη 
προσφορών που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ποδοσφαίρου, εκτός από Beach Soccer 
(Ποδόσφαιρο στην άμμο) & Futsal (Ποδόσφαιρο σάλας). 

 
β. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες (συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων για 
Κίτρινες/Κόκκινες κάρτες), τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα, τα  κόρνερ, τις 
προσπάθειες για γκολ και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την 
έκβαση ενός διαγωνισμού/αγώνα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
2. Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) 

α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(i) Διεθνή Τουρνουά, Ευρωλίγκα και NBA, Ολυμπιακοί Αγώνες που διέπονται από τη FIBA. 
 
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά Καλαθοσφαίρισης. 
 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός αγώνα/ 
πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να υπόκεινται 
στα ίδια όρια. 
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3. Χόκεϊ επί πάγου (Ice Hockey) 

α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(i) Διεθνή Τουρνουά & NHL, Ολυμπιακοί Αγώνες που διέπονται από το ΙΙΗF. 
 
(ii) Κάθε εγχώριο πρωτάθλημα ανώτατης κατηγορίας Ανδρών σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες: 
Φιλανδία και Σουηδία. 
 
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους αγώνες που σχετίζονται με προσφορές που 
ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Χόκεϊ επί πάγου. 
 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός αγώνα/ 
πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να υπόκεινται 
στα ίδια όρια. 
 
4. Χειροσφαίριση (Handball) 

α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους αγώνες που σχετίζονται με προσφορές 
που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Παγκόσμια και Διεθνή Τουρνουά, Oλυμπιακοί Αγώνες Ανδρών που διέπονται από τον ΙΗF. 

 
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Χειροσφαίρισης. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 
 
 

 
5. Βόλεϊ (Volleyball)  

α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Παγκόσμια και Διεθνή Διεθνή Τουρνουά, Oλυμπιακοί Αγώνες Ανδρών που διέπονται από την  FIVB. 

 
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Βόλεϊ. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
6. Τένις 

α. Το όριο των €150.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
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(i) Τουρνουά Grand Slam από τον 3ο γύρο και μετά.  
 

β. Το όριο των €75.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(ii) Τουρνουά ATP και WTA από προημιτελικά και μετά. 

 
γ. Το όριο των €40.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους άλλους διαγωνισμούς/αγώνες που 
σχετίζονται με προσφορές. 

 
7. Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο και Μπέιζμπολ (American Football & Baseball)  

α. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) NFL και MLB. 

 
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Αμερικάνικου ποδοσφαίρου ή μπέιζμπολ. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
8. Αυστραλιανό Rules (Australian Rules)  

α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) AFL. 

 
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Αυστραλιανού Rules. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
9. Κρίκετ (Cricket) 

 
α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Διεθνείς Αγώνες & Εγχώρια κορυφαία πρωταθλήματα. 

 
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κρίκετ. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια.  

 
10. Βελάκια (Darts)  
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α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Κάθε αθλητικό γεγονός που μεταδίδεται τηλεοπτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Βελάκια.  
 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
11. Γκολφ (Golf)  

 
α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Majors, WGC, PGA, Eυρωπαϊκό και LPGA Tour γεγονότα, Κύπελλο Ryder & Solheim. 

 
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλη κατηγορία Γκολφ. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
12. Ράγκμπι Λιγκ (RugbyLeague)  

 
α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Διεθνείς αγώνες, Εγχώρια Κορυφαία Πρωταθλήματα Ηνωμένου Βασιλείου (UK) και NRL που 
διέπονται από την RLIF. 

  
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Πρωταθλήματος Ράγκμπι. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
13. Ράγκμπι Γιούνιον (Rugby Union)  

 
α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Διεθνείς αγώνες, Εγχώρια Κορυφαία Πρωταθλήματα στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο που διέπονται από την IRB. 

 
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Ράγκμπι Γιούνιον.  
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γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
14. Σνούκερ (Snooker)  

 
α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Κάθε αθλητικό γεγονός που μεταδίδεται τηλεοπτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
β. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμού/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία Σνούκερ. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και  να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
15. Μηχανοκίνητος Αθλητισμός (Motor Sports)  

 
α. Το όριο των €50.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
(i) Formula 1, MotoGP, Moto 2 και Μoto 3 

  
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές που ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλη κατηγορία μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
16. Άλλα Αθλήματα (Other Sports)  

 
α. Το όριο των €40.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς/ αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές στα παρακάτω αθλήματα: Στίβος, Bandy, eSports , Πυγμαχία, Ποδηλασία, Ιππική & Χειμερινά 
αθλήματα. 

 
β. Το όριο των €25.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για όλους τους διαγωνισμούς /αγώνες που σχετίζονται με 
προσφορές σε όλες τις κατηγορίες των άλλων αθλημάτων.  

 
γ. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες, τις μεταγραφές, τους προπονητές, τα πειθαρχικά μέτρα 
και άλλες προσφορές που δεν είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για την έκβαση ενός 
αγώνα/πρωταθλήματος/τουρνουά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως PR & Novelty στοιχήματα και να 
υπόκεινται στα ίδια όρια. 

 
17. Ειδικά Αθλήματα, Πόκερ, PR και Novelty στοιχήματα (Non Sport, Poker, PR & Novelty Bets)  

 
α. Το όριο των €10.000 Λιρών Αγγλίας θα ισχύει για κάθε προσφορά που σχετίζεται με αυτή την 
κατηγορία. Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες προσφορών που σχετίζονται με αθλήματα, όπως 
μεταγραφές παικτών, Επόμενος Προπονητής κλπ. 
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33. Μικτές Πολεμικές Τέχνες (ΜΜΑ) 
 
Οι όροι και οι συνθήκες για το μποξ εφαρμόζονται. 

 

34.  Σνούκερ 
 

1) Όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα όσο ο αγώνας/προσφορά παίζεται στο πλαίσιο του τουρνουά 
ανεξάρτητα απο αλλαγές σε πρόγραμμα, συνθήκες κτλ εκτός αν συμφωνηθούν άλλες τροποποιήσεις. 
 

2) Οι προσφορές του αγώνα βασίζονται στη γενκή αρχή του τουρνουά ή στη νίκη του τουρνουά, ανάλογα 
σε ποια φάση του διαγωνισμού αναφέρεται ο αγώνας. Η ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή 
που κερδίζει το τουρνουά θεωρείται η νικήτρια του στοιχήματος ανεξάρτητα από τη διάρκεια του αγώνα 
και τους αποκλεισμούς, κτλ. Αυτά τα στοιχήματα απαιτούν τουλάχιστον ένα σετ να ολοκληρωθεί ώστε 
να ισχύουν. 
 

3) Οι προσφορές “over/under” σε αγώνες/γεγονότα που δεν έχουν τελειώσει, το αποτέλεσμα των οποίων 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή και/ή περαιτέρω συνέχιση του παιχνιδιού δε θα μπορούσε να 
παράγει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στις προσφορές, θα διευθετηθεί βασιζόμενο στο αποτέλεσμα που 
επετεύχθη μέχρι τη διακοπή. Για τον υπολογισμό αυτών των διευθετήσεων, το ελάχιστο ποσό των 
συμβάντων που θα χρειαζόταν για να φέρει την προσφορά στο φυσικό αποτέλεσμα θα προστεθεί 
ανάλογα με τον αριθμό των σετ για τα οποία ο αγώνας προγραμματίζεται. Αν ο υπολογισμός παράγει 
μια κατάσταση όπου καμία πιθανή ανατροπή δεν μπορεί να επηρρεάσει το αποτέλεσμα της προσφοράς, 
αυτό θα διευθετηθεί ως εξής. Δείτε παραδείγματα στην ενότητα για το Τέννις για αναφορά. 
 

4) «Χάντικαπ» προσφορές απαιτούν όλα τα προγραμματισμένα frame να ολοκληρωθούν ώστε τα 
στοιχήματα για να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός από αυτά τα γεγονότα στα οποία το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν τη διακοπή και/ή περαιτέρω συνέχιση του αγώνα δεν μπορεί να παράγει 
διαφορετικό αποτέλεσμα στις λεγόμενες προσφορές που θα διευθετηθούν ανάλογα. Δείτε παραδείγματα 
στην ενότητα για το Τέννις για αναφορά. 
 

5) Όλα τα “Σωστό Σκορ”, “Moνά/Ζυγά” και οι προσφορές που αναφέρονται στον νικητή μιας περιόδου 
στον αγώνα (για παράδειγμα “oμάδα που θα κερδίσει το πρώτο σετ”) απαιτεί το σχετικό κομμάτι του 
αγώνα να ολοκληρωθεί. 
 

6) Όλοι οι τύποι προσφορών που δεν εξηγούνται παραπάνω απαιτούν τουλάχιστον ένα frame να 
ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός από τις προσφορές των οποίων το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν τη διακοπή του αγώνα και κάθε περαιτέρω συνέχιση του αγώνα δεν μπορεί να 
παράγει διαφορετικό αποτέλεσμα. 
 

35. Ζάρια 
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1) Όλα τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα όσο ο αγώνας/προσφορά παίζεται στο πλαίσιο του τουρνουά 
ανεξάρτητα απο αλλαγές σε πρόγραμμα, συνθήκες κτλ εκτός αν συμφωνηθούν άλλες τροποποιήσεις. 
 

2) Οι προσφορές του αγώνα βασίζονται στη γενκή αρχή του τουρνουά ή στη νίκη του τουρνουά, ανάλογα 
σε ποια φάση του διαγωνισμού αναφέρεται ο αγώνας. Η ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή 
που κερδίζει το τουρνουά θεωρείται η νικήτρια του στοιχήματος ανεξάρτητα από τη διάρκεια του αγώνα 
και τους αποκλεισμούς, κτλ. Αυτά τα στοιχήματα απαιτούν τουλάχιστον ένα σετ να ολοκληρωθεί ώστε 
να ισχύουν. 
 

3) Οι προσφορές “over/under” σε αγώνες/γεγονότα που δεν έχουν τελειώσει, το αποτέλεσμα των οποίων 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή και/ή περαιτέρω συνέχιση του παιχνιδιού δε θα μπορούσε να 
παράγει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στις προσφορές, θα διευθετηθεί βασιζόμενο στο αποτέλεσμα που 
επετεύχθη μέχρι τη διακοπή. Για τον υπολογισμό αυτών των διευθετήσεων, το ελάχιστο ποσό των 
συμβάντων που θα χρειαζόταν για να φέρει την προσφορά στο φυσικό αποτέλεσμα θα προστεθεί 
ανάλογα με τον αριθμό των σετ για τα οποία ο αγώνας προγραμματίζεται. Αν ο υπολογισμός παράγει 
μια κατάσταση όπου καμία πιθανή ανατροπή δεν μπορεί να επηρρεάσει το αποτέλεσμα της προσφοράς, 
αυτό θα διευθετηθεί ως εξής. Δείτε παραδείγματα στην ενότητα για το Τέννις για αναφορά. 
 

4) «Χάντικαπ» προσφορές απαιτούν όλα τα προγραμματισμένα σετ να ολοκληρωθούν ώστε τα στοιχήματα 
για να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός από αυτά τα γεγονότα στα οποία το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν τη διακοπή και/ή περαιτέρω συνέχιση του αγώνα δεν μπορεί να παράγει διαφορετικό 
αποτέλεσμα στις λεγόμενες προσφορές που θα διευθετηθούν ανάλογα. Δείτε παραδείγματα στην 
ενότητα για το Τέννις για αναφορά. 
 

5) Όλα τα “Σωστό Σκορ”, “Moνά/Ζυγά” και οι προσφορές που αναφέρονται στον νικητή μιας περιόδου 
στον αγώνα (για παράδειγμα “ο παίκτης που θα κερδίσει το πρώτο σετ” ή ο πρώτος παίκτης που θα 
φτάσει τα Χ σετ) απαιτεί το σχετικό κομμάτι του αγώνα να ολοκληρωθεί. 
 

6) Όλοι οι τύποι προσφορών που δεν εξηγούνται παραπάνω απαιτούν τουλάχιστον ένα frame να 
ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός από τις προσφορές των οποίων το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν τη διακοπή του αγώνα και κάθε περαιτέρω συνέχιση του αγώνα δεν μπορεί να 
παράγει διαφορετικό αποτέλεσμα. 
 
 

Δ. Αγωνιστικά 

1. Ιπποδρομίες 
 

α. Γενικοί Κανόνες Ιπποδρομιών   
 
1) Όλοι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα αναφέρονται μόνο στις Ιπποδρομίες και έχουν 
προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου κανόνα ή όρου. 
 
2) Όλα τα στοιχήματα διέπονται από Κανόνες Στοιχηματισμού Tattersalls όπως περιγράφεται στη 
http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Οι κανόνες αυτοί θα διέπουν την διευθέτηση των στοιχημάτων σε 
περίπτωση που συμβεί κάτι που δεν καλύπτεται από τους κανόνες σε αυτό το τμήμα. 
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3) Οι διευθετήσεις θα βασίζονται στο εκδοθέν επίσημο αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της πράξης "Weigh In". 
Οποιεσδήποτε αλλαγές μετά από το ανακοινωθέν αποτέλεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
4) Όλα τα στοιχήματα, με εξαίρεση το στοίχημα "Ante Post Betting" θα θεωρούνται άκυρα εάν ο αγώνας 
εγκαταλειφθεί ή κηρυχθεί άκυρος. Σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί για μια μελλοντική ημερομηνία και η 
πράξη των "Final Declarations" είναι έγκυρη, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα με την προϋπόθεση ότι 
ο χώρος για την εν λόγω κούρσα δεν έχει αλλάξει. Σε άλλες περιπτώσεις όλα τα στοιχήματα θα θεωρηθούν 
άκυρα. 
 
5) Οποιαδήποτε αναφορά στην ώρα έναρξης δημοσιευθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά 
στοιχήματος, αφορά στην προγραμματισμένη επίσημη ώρα αγώνα σε τοπική ώρα. Εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σύμφωνα με τους Κανόνες Ιπποδρομιών, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από 
ενδεχόμενες αλλαγές στην ώρα έναρξης του αγώνα. 
 
6) Σε περίπτωση λανθασμένης εκκίνησης, ή σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει 
έναν αγώνα σε επανάληψη, ο αγώνας δεν θα θεωρείται ότι είναι υπό τη λειτουργία "under starter’s orders". Σε 
μια τέτοια περίπτωση τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται σε επιλογές που δεν λαμβάνουν μέρος στην 
επανάληψη. Οποιεσδήποτε αποδόσεις προκύψουν από τις εναπομείνασες επιλογές θα υπόκεινται στο Κανόνα 
Tattersalls 4. Ο αριθμός των δρομέων που συμμετέχουν στην επανάληψη θα καθορίσει τους όρους ‘Place’. 
Ωστόσο, οι συνήθεις Ante Post κανόνες ισχύουν για Ante Post Στοιχήματα. 
 
7) Σε περίπτωση που ένας αγώνας κηρυχθεί ως "No-Race" και μια επανάληψη λάβει χώρα, όλα τα στοιχήματα 
θα ισχύουν για τα άλογα που παίρνουν μέρος στην επαναληπτική κούρσα. Οι τιμές που προσφέρονται για έναν 
αγώνα "No-Race" θα παραμείνουν ίδιες και για τον επαναληπτικό αγώνα εκτός αν υπάρχει μια non-runner, στην 
οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με τον Κανόνα Tattersalls 4. 
 
8) Διευθέτηση των στοιχημάτων επί των αλόγων που είτε αρνούνται να βγουν από τους πάγκους εκκίνησης, ή 
αρνούνται να ξεκινήσουν σε έναν αγώνα National Hunt, θα βασίζεται στην απαγγελία του επίσημου εκκινητή. 
Εάν ο επίσημος εκκινητής κηρύξει το άλογο διαφυγόν, τα στοιχήματα που έχουν πονταριστεί στο συγκεκριμένο 
άλογο θα θεωρούνται χαμένα. 
 
9) Ένας αγώνας θεωρείται "Walkover" όταν μόνο ένα άλογο παίρνει μέρος στον αγώνα. 
 
10) "Walkovers" και άκυρες κούρσες μετρούν κανονικά ως κούρσες αλλά οποιαδήποτε επιλογή αφορά τις 
προαναφερθείσες κούρσες θα αντιμετωπιστεί ως non-runner. 
 

β. Win Betting και Each Way Betting 
 
1) Ένα "Win" στοίχημα είναι ένα μονό ποντάρισμα για την επιλογή, η οποία θα πρέπει να θεωρείται ως 
κερδισμένη εάν το επιλεγμένο άλογο κερδίσει τον αγώνα. 
 
2) Ένα "Each Way" στοίχημα (EW) αναφέρεται σε ένα στοίχημα όπου η επιλογή πρέπει είτε να κερδίσει είτε να 
τοποθετείται εντός των όρων πληρωμής. Το στοίχημα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη (το "Win" και το "Place") 
ίσου πονταρίσματος: έτσι ένα  στοίχημα EW αξίας €1 Λίρας Αγγλίας θα κοστίσει συνολικά €2 Λίρες Αγγλίας. 
 
3) Όλα τα "Each Way" στοιχήματα διέπονται από τους όρους τοποθέτησης της Τιμής Εκκίνησης (γνωστά και ως 
Starting Price, SP). Έτσι, οι όροι τοποθέτησης (1/4, 1/5 και ο αριθμός των τοποθετήσεων που πληρώνονται) θα 
καθορίζονται από τον αριθμό των αλόγων που καθοδηγούνται υπό τις εντολές του επίσημου εκκινητή ('under 
starter's orders') και όχι από τον αριθμό των δηλωμένων δρομέων όταν έλαβε χώρα η τοποθέτηση του 
στοιχήματος. 
 
4) Το παρακάτω κείμενο εμπεριέχει τους όρους που ορίζουν τα στοιχήματα "Each Way":  
  
       1.  Αγώνες Handicap:  
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          2-4 δρoμείς= μόνο “Win” 
          5-7 δρομείς = 1/4 οι αποδόσεις (odds) 1, 2  
          8-11 δρομείς= 1/5 οι αποδόσεις (odds) 1, 2, 3 

12-15 δρομείς= 1/4 οι αποδόσεις (odds) 1, 2, 3  

16 ή παραπάνω δρομείς= 1/4 οι αποδόσεις (odds) 1, 2, 3, 4  
 

2. Αγώνες Non Handicap 

           2-4 δρομείς = μόνο “Win” 
           5-7 δρομείς = 1/4 οι αποδόσεις (odds) 1, 2 
           8 ή περισσότερους δρομείς = 1/5 οι αποδόσεις 1, 2, 3 
 
5) Όλα τα στοιχήματα Each-Way Doubles, Trebles κλπ, διευθετούνται ως win to win, place to place.  
 
6) Το στοίχημα "Betting Without" αναφέρεται στη δυνατότητα στοιχήματος στο ενδεχόμενο ένα συγκεκριμένο 
άλογο να επιτύχει μια συγκεκριμένη θέση στην τελική κατάταξη (Win ή Place) δοθέντος ότι τα καταγεγραμμένα 
άλογα εξαιρούνται από τον υπολογισμό των επισήμων αποτελεσμάτων. 
 
7) Οι όροι "Each Way" για "Betting Without" αγορές, θα πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των δρομέων που 
πράγματι λαμβάνουν μέρος στον αγώνα όταν τα καταγεγραμμένα άλογα εξαιρεθούν από το σύνολο των 
δρομέων. 
 
8) Οι μειώσεις του Κανόνα Tattersalls 4 ισχύουν σε περίπτωση συμμετοχής non-runner στις αγορές "Betting 
Without".  
 
γ. Τιμές (Prices) – Early, Board και Starting  
 
1) Είναι δυνατό να επιλέξετε από δύο (2) επιλογές τιμολόγησης: η τιμή κατά τη στιγμή της τοποθέτησης ή 
αλλιώς η Τιμή Εκκίνησης (Starting Price, SP). Η SP αναφέρεται στις αποδόσεις για την επιλογή κατά την 
έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο στοίχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα, η SP θα πρέπει 
να υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αποδόσεις για την επιλογή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η SP δεν 
είναι διαθέσιμη για Ante Post στοιχήματα (AP).  
 
2) Εναλλακτικά Πρώιμες (EP) είναι οι αποδόσεις που προσφέρονται την ημέρα του αθλητικού γεγονότος. Αυτά 
προσφέρονται συνήθως μεταξύ 8 και 10 π.μ. την ημέρα του αθλητικού γεγονότος μέχρι 15 λεπτά πριν από την 
έναρξη του αγώνα. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις (όπως για τους αγώνες που λαμβάνουν χώρα το Σάββατο 
και συναντήσεων υψηλού προφίλ), όπου μόλις γνωστοποιηθούν οι τελικές δηλώσεις, EP προσφέρονται σε 
διαφορετικά χρονικά πλαίσια από αυτά που αναφέρονται παραπάνω. 
 
3) Οι εναλλακτικές λύσεις για SP, οι τιμές Board (Board Prices, BP) ή οι κλαδικές τιμές (Industry Prices, IP) 
συνήθως εμφανίζονται περίπου 15 λεπτά πριν από τον αγώνα. 
 
4) Κάθε στοίχημα, εκτός εκείνων που τοποθετούνται στο SP, θα οδηγήσει σε διευθέτηση, με βάση την τιμή που 
λαμβάνεται υπόψη κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος, καθώς και με την επιφύλαξη των άλλων 
κανόνων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα. 
 
5) Τα πονταρίσματα που τοποθετούνται σε EP και BP θα πρέπει να επιστραφούν σε περίπτωση που ένα άλογο 
αποσυρθεί σε κατάσταση "not under orders". Αποδόσεις για άλογα μέσα στην ίδια κούρσα θα υπόκεινται σε 
μειώσεις του Κανόνα Tattersalls 4 (c) κατά περίπτωση. 
 
6) Σε περιπτώσεις ύπαρξης αποσύρσεων το αποτέλεσμα θα είναι μια νέα αγορά. Όλα τα στοιχήματα που 
τοποθετούνται σε επίπεδο ΕP ή BP πριν από τη νέα αγορά, θα υπόκεινται σε μειώσεις του Κανόνα Tattersalls 4 
(c) κατά περίπτωση. 
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7) Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά σε κούρσες των δύο (2) ή περισσοτέρων δρομέων για ονομαστικές επιλογές 
στο ισχύων "Board/Show Prices", όπως διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας από την επίσημη υπηρεσία 
πληροφοριών (PA).  
 
8) Σε περίπτωση μετάδοσης μίας εσφαλμένης τιμής, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε 
αποτελέσματα με λάθος απόδοση θα διευθετηθούν ως άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.  
 
9) Σε περίπτωση εφαρμογής του Κανόνα Tattersalls 4 μετά την αποχώρηση ενός αλόγου, κανένα στοίχημα δε θα 
πρέπει να λάβει χώρα σε "Board/Show Price", εκτός και αν υπάρξει μία νέα αγορά. 
 
10) Τα άλογα που προσφέρονται ως "Price Boosts", "Knockouts" κλπ., θα υπόκεινται επίσης σε μειώσεις του 
Κανόνα 4 δοθέντος ότι υπάρχει και ένας non-runner στην κούρσα. 
 
11) Κάθε αναφορά σε χρονοδιαγράμματα, διαθεσιμότητα των τιμών, κ.λπ. πρέπει να θεωρείται ως ενδεικτική 
και όχι δεσμευτική. Unibet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα, τις τιμές έκδοσης, 
καθώς και να αναστείλει τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε κούρσας ή επιλογής στοιχήματος κατά την απόλυτη 
διακριτική του ευχέρεια. 
 
 

δ. Unnamed Favourite Betting 
 
Το "Unnamed Favourite" (fav) και τα "Unnamed Second Favourite" (2fav) αναφέρονται σε επιλογές οι οποίες 
καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα: 
 
1) Το άλογο που δίνεται στο SP στις χαμηλότερες αποδόσεις θα πρέπει να θεωρηθεί ως το “Unnamed 
Favourite”.  
 
2) Σε περίπτωση που η επιστροφή SP δύο αλόγων είναι αυτές με τις χαμηλότερες αποδόσεις το άλογο με το 
χαμηλότερο αριθμό φύλλου κούρσας θα θεωρείται ως η "Unnamed Favourite". 
 
3) Σε περίπτωση που ένα άλογο αποσυρθεί σε κατάσταση "not under orders", αλλά εξακολουθεί να παραμένει 
φαβορί (favourite) υπό SP, το άλογο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως non-runner.  
 
4) Στην περίπτωση "Walkover", αφού η αγορά έχει εμφανιστεί, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα. 
 
 
 

ε. Κανόνας Tattersalls 4  
 
1) O Κανόνας Tattersalls 4 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ένα άλογο αποσυρθεί σε κατάσταση μη ύπαρξης 
"under starter’s orders’", ή επίσημα θεωρείται ότι δεν έχει λάβει μέρος στην κούρσα. 
 
2) Ο Κανόνας Tattersalls 4 μειώνει μια καθορισμένη τιμή από τα στοιχήματα που κερδίζουν, προκειμένου να 
αντισταθμίσει την απόσυρση ενός αλόγου στο συγκεκριμένο αγώνα. Το μέγεθος της μείωσης καθορίζεται από 
τις αποδόσεις (Early ή Board/Show) που έχει το άλογο κατά τη στιγμή της αποχώρησης του. 
 
3) Οι μειώσεις στις αποδόσεις των υπόλοιπων αλόγων βασίζονται στα ακόλουθα: 
 

Δεκαδικές 
Αποδόσεις 

 Κλασματικές 
αποδόσεις 

 Καθάρες 
μειώσεις 

1,12 ή κατώτερη  1/9 ή μικρότερη  90% 
1.13 - 1.19  1/8 - 2/11  85% 
1.20 - 1.27  1/5 - 1/4  80% 
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1.28 - 1.33  7/25 - 8/25  75% 
1.34 - 1.44  1/3 - 11/25  70% 
1.45 - 1.57  4/9 - 14/25  65% 
1.58 - 1.66  4/7 - 13/20  60% 
1.67 - 1.83  4/6 - 4/5  55% 
1.84 - 1.99  5/6 - 49 - 50  50% 
2.00 - 2.24  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 και 
ανώτερη 

 10/1 και 
μεγαλύτερη 

 Καμία μείωση 

 
4) Οι πίνακες που γνωστοποιούνται παραπάνω περιλαμβάνουν αποδόσεις που αναφέρονται τόσο σε δεκαδική 
όσο και σε κλασματική μορφή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχούν αντιστοιχίες μεταξύ των δεκαδικών και των 
κλασματικών επιλόγων, Unibet διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τις μειώσεις του Κανόνα Tattersalls 4 με 
βάση το πίνακα των δεκαδικών αποδόσεων.  
 
5) Η εφαρμογή του Κανόνα Tattersalls 4 σχετικά με τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο EP θα πρέπει να 
βασίζεται στην EP του αλόγου που αποσύρθηκε τη στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα, ανεξάρτητα από τις 
αποδόσεις κατά το χρόνο της απόσυρσης του αλόγου. 
 
6) Οι αγώνες που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία αποχώρηση μπορεί να υπόκειται σε μείωση μέχρι και το 
ανώτατο όριο των 90c ανά €1 Λίρα Αγγλίας. 
 
7) Όταν η συνολική απόκλιση από την αγορά στην οποία τοποθετήθηκε το στοίχημα είναι 5c, και μόνο ένα 
άλογο έχει αποσυρθεί, σαν δικαίωμα, η κράτηση θα αφαιρεθεί. Παρόλα αυτά, ένα δύο ή περισσότερα άλογα 
αποσύρονται, μια απόκλιση συγκεντρωτικού κανόνα 4 θα εφαρμοστεί. 
 
 

στ.  Ante Post Betting 
 
1) Για να θεωρηθεί ένα στοίχημα ως ένα Ante Post (AP) πρέπει να τοποθετηθεί πριν το στάδιο της νυχτερινής 
δήλωσης. Συνήθως τέτοιες δηλώσεις πραγματοποιούνται 48 ώρες πριν την εκκίνηση του αγώνα για αγώνες Flat 
και 24 ώρες πριν την εκκίνηση για αγώνες National Hunt.  
 
2) Τα πονταρίσματα AP σε άλογα που δεν συμμετέχουν στον αγώνα δεν θα εξοφλώνται και ο κανόνας 
Tattersalls 4 δε θα έχει ισχύ, εκτός και αν αναφέρεται ρητά. 
 
3) Σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα γεγονότα συμβαίνουν, όλα τα στοιχήματα AP θα 
κηρύσσονται άκυρα: 
 

i. Η κούρσα να εγκαταλειφθεί 
 

ii. Η κούρσα να χαρακτηριστεί επισήμως ως άκυρη 
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iii. Εάν οι συνθήκες του αγώνα μεταβληθούν αφού έχουν τοποθετηθεί τα στοιχήματα (όπως ορίζεται 
από τους Κανόνες Tattersalls) 

 
iv. Εάν ένα άλογο αποκλειστεί σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων του Jockey Club 

 
v. Εάν μεταβληθούν ο χώρος που λαμβάνει χώρα η κούρσα ή η πίστα (running surface) που λαμβάνει 
χώρα η κούρσα (Παράδειγμα από Turf σε Dirt / All Weather ή το αντίστροφο) 

 
vi. Εάν υπάρξουν εκ νέου εγγραφές για τη κούρσα. 

 
4) Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, όλα τα στοιχήματα AP θα πρέπει να θεωρούνται 
έγκυρα όσο η κούρσα στην οποία αναφέρεται το στοίχημα, και η οποία πρόκειται να λάβει χώρα εντός 14 
ημερών από τη στιγμή που είχε αρχικά προγραμματιστεί, εκτός αν έχουν συμφωνηθεί άλλες ρυθμίσεις. Τέτοιες 
συνθήκες περιλαμβάνουν ότι ο αγώνας που θα επανακαθοριστεί γίνεται στο ίδιο μέρος, με την ίδια απόσταση 
και ότι ο αγώνας δεν ανοίγει για νέους συμμετέχοντες. Αν ο επαναπρογραμματισμένος αγώνας αποτύχει να 
καλύψει κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, όλα τα στοιχήμα ΑΡ θα ακυρωθούν. 
 
5) Τα στοιχήματα AP διευθετούνται με τους όρους τιμών και τόπων που ισχύουν κατά τη στιγμή της αποδοχής, 
εάν ένα στοίχημα γίνει αποδεκτό με λάθος αποδόσεις ή υπό λανθασμένους όρους Place, Unibet διατηρεί το 
δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χαρακτηρίσει το στοίχημα ως άκυρο και να αποφασίσει την 
επιστροφή των πονταρισμάτων. 
 
 

ζ. Forecast και Tricast Betting  
 

1. Γενικοί Κανόνες για Forecast και Tricast Betting 

 
α. Τα Forecasts είναι διαθέσιμα και αποδεκτά σε κούρσες με 3 ή περισσότερους συμμετέχοντες 
δρομείς. 

 
β. Τα Tricasts είναι αποδεκτά σε κούρσες όπου δηλώνεται ένα υπολογισμένο μέρισμα Tricast. 

 
γ. Εάν δεν ανακοινωθεί μέρισμα, τα στοιχήματα θα θεωρούνται ως υπολογισμένο Forecast στις 
επιλογές που θα τερματίσουν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα με την τρίτη θέση να 
προεξοφλείται. 

 
δ. Τα στοιχήματα Forecast διευθετούνται σύμφωνα με τις υπολογισμένες SP αποδόσεις. Σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο η απόδοση του Forecast SP δεν είναι δεδομένη, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται άκυρα. 
ε. Τα στοιχήματα Forecast πρέπει πάντα να ονομάζονται. Σε περίπτωση ύπαρξης  στοιχημάτων σε μη 
ονομαζόμενα φαβορί, τα στοιχήματα αυτά δεν θα γίνονται δεκτά και αν τοποθετηθούν κατά λάθος, θα 
θεωρούνται άκυρα.  

 
στ. Τα πονταρίσματα θα αποδίδονται σε στοιχήματα Forecast και Tricast που αφορούν ένα non-runner.  

 
2. Straight Forecast 

 
Ένα στοίχημα Straight Forecast ορίζεται ως το στοίχημα όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση στοιχήματος 
στην ακριβή τελική κατάταξη όσον αφορά την πρώτη και τη δεύτερη θέση της κούρσας.  

 
3. Reverse Forecast 
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Ένα στοίχημα Reverse Forecast ορίζεται ως το στοίχημα που είναι δυνατή η τοποθέτηση στοιχήματος 
στο ποιο άλογο θα τερματίσει πρώτο και δεύτερο αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη. Το 
κόστος αυτού του στοιχήματος είναι διπλάσιο από αυτό του Straight Forecast δεδομένου ότι το 
στοίχημα μπορεί να θεωρηθεί ως 2 Straight Forecast στοιχήματα.  
 
4. Combination Forecast 

 
Το στοίχημα Combination Forecast ορίζεται ως ένας συνδυασμός επί μέρους στοιχημάτων, όπου είναι 
δυνατόν να επιλέξει 3 ή περισσότερες επιλογές σε μια συγκεκριμένη κούρσα. Για να θεωρηθεί 
κερδισμένο το συγκεκριμένο στοίχημα, 2 από τα επιλεγμένα άλογα πρέπει να τερματίσουν στην πρώτη 
και τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα από τη σειρά. 

 
 
 

5. Tricast 
 

Ένα στοίχημα Tricast ορίζεται ως το στοίχημα όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση  στοιχήματος στην 
ακριβή τελική κατάταξη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αλόγου αντίστοιχα.  
 
 

 
6. Combination Tricast 

 
Ένα στοίχημα Combination Tricast ορίζεται ως το στοίχημα όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση 
στοιχήματος στη πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση αλόγων, ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη.  

 
 

η. Place Only Betting 
 

Unibet διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να προσφέρει μία Place only αγορά σε 
ορισμένες κούρσες. Τέτοια στοιχήματα θα διευθετηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα Place, ενός 
στοιχήματος Each Way. 

 
1) Σε περίπτωση που ένα άλογο αποσυρθεί σε κατάσταση “not under orders”, όλα τα πονταρίσματα σε 
αυτό το άλογο θα πρέπει να αποδοθούν. Ισχύουν οι Μειώσεις σύμφωνα με το Κανόνα 4 οι οποίες 
προβάλλονται στους παρακάτω πίνακες. Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στην τιμή “Place 
Only” κατά το χρόνο της απόσυρσης και θα ισχύουν για την αγορά “Place only”. 
 
2) Ο αριθμός των θέσεων που πληρώνονται θα καθοριστεί από τις δηλώσεις την ημέρα της κούρσας. Σε 
περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων μειωθεί λόγω της μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων 
δρομέων, ο αριθμός των θέσεων που πληρώνεται για τα στοιχήματα “Place Only” θα παραμείνει 
αμετάβλητος. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των συμμετεχόντων δρομέων είναι ίσος ή μικρότερος από τον 
αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα κηρύσσονται άκυρα και τα 
πονταρίσματα θα επιστρέφονται. 

 
 

3) Οι μειώσεις στις αποδόσεις των υπόλοιπων αλόγων γίνονται με βάση τα ακόλουθα: 

Δεκαδικές 
Αποδόσεις 

 Κλασματικές 
Αποδοσεις 

 
Καθαρές 
μειώσεις για 
τη 2η θέση 

Καθαρές 
μειώσεις για 
τη 3η θέση 

Καθαρές 
μειώσεις για 
τη 4η θεση (ή 
παραπανω) 
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1,12 ή 
χαμηλότερη 

 1/9 ή 
μικρότερη 

 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 και 
ψηλότερη 

 21/5 και 
μεγαλύτερη 

 Καμία 
μείωση 

Καμία μείωση Καμία 
μείωση 

 
4) Οι πίνακες που γνωστοποιούνται παραπάνω περιλαμβάνουν αποδόσεις που αναφέρονται τόσο σε 
δεκαδική όσο και σε κλασματική μορφή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των 
δεκαδικών και των κλασματικών αποδόσεων, Unibet διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τις 4 μειώσεις 
με βάση το πίνακα των δεκαδικών αποδόσεων. 

 
 
 

θ. Ειδικά Στοιχήματα (Special Bets)  
 

1. Jockey Specials 
 

Ειδικά στοιχήματα Jockey είναι αυτά όπου μπορείτε να στοιχηματίσετε ονομαστικά στον αναβάτη να 
ιππεύσει άλογα τα οποία είτε να κερδίσουν είτε να τοποθετηθούν σε ένα καθορισμένο αριθμό κουρσών 
σε μια συγκεκριμένη συνάντηση, όπως ισχύει. 

 
α. Σε περίπτωση που ένας αναβάτης έχει προγραμματιστεί να οδηγήσει 3 ή λιγότερες κούρσες και έχει 
τουλάχιστον 1 non-runner, η αγορά Jockey Accumulator θα διευθετηθεί ως άκυρη. Μια τέτοια διάταξη 
θα τεθεί σε εφαρμογή, εκτός εάν οι προσφορές μπορούν να διευθετηθούν ανεξάρτητα από την έκβαση 
του αγώνα που αφορούν τον non-runner. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει 
του αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
β. Η αγορά Jockey Accumulator σε αναβάτες που έχει προγραμματιστεί να οδηγήσουν τουλάχιστον 4 
κούρσες θα παραμείνουν σε ισχύ, εκτός αν ο αναβάτης έχει 2 ή περισσότερα non-runners. Σε μια τέτοια 
περίπτωση τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. Μια τέτοια διάταξη θα τεθεί σε 
εφαρμογή, εκτός εάν οι προσφορές μπορούν να διευθετηθούν ανεξάρτητα από την έκβαση του αγώνα 
που αφορούν τον non-runner. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του 
αποφασισθέντος αποτελέσματος.  
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γ. Οι αγορές "Place" θα διευθετηθούν σύμφωνα με τους όρους Place που ισχύουν για κάθε αγώνα. 
 
δ. Οι αποδόσεις σε άλλα στοιχήματα Jockey Special, με εξαίρεση το "Jockey Accumulator" θα έχει ως 
απαίτηση το Jockey να κερδίσει (ή Place, όπως ισχύει) το σύνολο των προγραμματισμένων κουρσών. 

 
ε . Σε περίπτωση ύπαρξης non-runner στα στοιχήματα Jockey Specials σε συγκεκριμένες κούρσες, τα 
συγκεκριμένα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα. 
 
στ. Τα ειδικά στοιχήματα αναβάτη θα βασίζονται σε προγραμματισμένες διαδρομές του αναβάτη. Αν 
ένας αναβάτης πάρει επιπρόσθετες διαδρομές σε μια συνάντηση, αυτές δεν θα υπολογιστούν για τις 
ανάγκες του στοιχήματος. 

 
2. Cross Card Jockey Specials 

Τα στοιχήματα Cross Card Jockey Specials είναι τα στοιχήματα όπου μπορείτε να στοιχηματίσετε στα 
ονόματα αναβατών, δύο εκ των οποίων πρέπει να οδηγούν τα άλογα που είτε κερδίζουν ή 
τοποθετούνται σε ένα καθορισμένο αριθμό κουρσών σε μία συγκεκριμένη συνάντηση, όπως ισχύει. 

 
α. Σε περίπτωση που 1 ή περισσότερες από τις συναντήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται ως άκυρα. Μια τέτοια διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή εκτός εάν όλες οι προσφορές που 
έχουν αποφασιστεί πριν από την εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν 
ανεξάρτητα από τις εκβάσεις των μελλοντικών γεγονότων, προκείμενου να καταστεί δυνατόν να 
διευθετηθούν οι εν λόγω αγορές. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του 
αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
β. Οι Κανόνες που ισχύουν είναι αυτοί που ισχύουν για τα ειδικά στοιχήματα Special Jockey.  

 
3. Trainer Specials 

 
Ειδικά στοιχήματα Trainer Specials είναι όπου μπορείτε να στοιχηματίσετε σε έναν επώνυμο 
εκπαιδευτή ο οποίος εκπαιδεύει άλογα, τα οποία είτε κερδίζουν είτε τοποθετούνται σε ένα καθορισμένο 
αριθμό κουρσών σε μια συγκεκριμένη συνάντηση, όπως ισχύει. 

 
α. Οι Κανόνες που ισχύουν είναι αυτοί που ισχύουν για τα ειδικά στοιχήματα Special Jockey. 

 
4. Στοίχημα Αποστάσεως (Distance betting) - Γενικοί Κανόνες (που ισχύουν για όλα τα εξ 
αποστάσεως στοιχήματα) 

  
α. Τα αποτελέσματα για τα στοιχήματα που κερδίζουν αποστάσεως θα πρέπει να θεωρούνται ως η 
επίσημη δηλωθείσα απόσταση μεταξύ της πρώτης και δεύτερης θέσης των αλόγων, δεδομένο ότι έχουν 
ακολουθήσει τη σωστή διαδρομή και έχουν το σωστό βάρος. 

  
β. Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τα στοιχήματα “Distance Betting”: 

 
o “Nose”= 0,05 σε μήκος (of a length) 
o “Short Head” = 0,1 σε μήκος (of a length) 
o “Head” = 0,2 σε μήκος (of a length) 
o “Neck” = 0,3 σε μήκος (of a length) 
o “Half a length”= 0,5 σε μήκος (of a length) 
o “Three quarters”= 0,75 σε μήκος (of a length) 

γ. Το μέγιστο διάστημα σε «μήκη» (“length”) σε κάθε κούρσα είναι 12 μήκη (12 lengths) για Flat 
Racing και 30 μήκη (30 lengths) για National Hunt Racing.  

 
5. ‘Meeting Winning’ distance betting 
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α. Το στοίχημα Meeting Winning ορίζεται ως το στοίχημα που είναι δυνατό να στοιχηματίσετε για το 
αριθμό των συνολικών κερδισμένων αποστάσεων  σε μια συγκεκριμένη συνάντηση.  

 
β. Σε περίπτωση ‘Walkover’  ή όταν δε δηλώνεται το επίσημο αποτέλεσμα (π.χ.: όλα τα άλογα 
αποτύχουν να τερματίσουν), το ακόλουθο ποσό των μηκών θα προστεθεί στη συνολικό: 5 μήκη για Flat 
Racing και 12 μήκη για National Hunt Racing.  

 
γ. Σε περίπτωση που μια συνάντηση περιλαμβάνει 1 ή περισσότερες κούρσες που είτε 
εγκαταλείφθηκαν ή ακυρώθηκαν , όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. Μια τέτοια 
διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή εκτός εάν όλες οι προσφορές που έχουν αποφασιστεί πριν από την 
εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από τις εκβάσεις των 
μελλοντικών γεγονότων, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να επιλυθούν οι εν λόγω αγορές. Στην 
περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
δ.Unibet, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στοιχήματα 
που αφορούν ένα συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων σε μία ημέρα / περίοδο. Σε περίπτωση που 
κάποια από τις προαναφερθείσες συναντήσεις περιλαμβάνουν 1 ή περισσότερες κούρσες που είτε 
εγκαταλείφθηκαν ή ακυρώθηκαν, όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. Μια τέτοια 
διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή εκτός εάν όλες οι προσφορές που έχουν αποφασιστεί πριν από την 
εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από τις εκβάσεις των 
μελλοντικών γεγονότων, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να διευθετηθούν οι εν λόγω αγορές. Στην 
περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
 

6. ‘Race Winning’ Distance Betting 
 

α. ‘Race Winning’ Distance Betting ορίζεται το στοίχημα στο οποίο είναι δυνατό να στοιχηματίσετε 
στην απόσταση νίκης σε μια συγκεκριμένη κούρσα. 

 
β. Σε περίπτωση ‘Walkover’, ή όταν δεν δηλώνεται το επίσημο αποτέλεσμα (π.χ.: όλα τα άλογα 
αποτύχουν να τερματίσουν), όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. 

 
7. ‘Horse Winning’ Distance Betting 

 
α. Το στοίχημα ‘Horse Winning’ Distance Betting είναι το στοίχημα όπου είναι δυνατό να 
στοιχηματίσετε σε ένα συγκεκριμένο άλογο να κερδίσει ένα αγώνα με προβάδισμα μια συγκεκριμένη 
απόσταση έναντι των υπολοίπων αλόγων. 

  
β. Σε περίπτωση ‘Walkover’ ή όταν το συγκεκριμένο άλογο έχει κηρυχθεί ως non-runner, όλα τα 
στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. 

 
γ. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο άλογο δεν καταφέρει να κερδίσει την κούρσα, όλα τα στοιχήματα 
σε αυτή την αγορά θα διευθετηθεί ως χαμένο. 

 
8. Ιπποδρομίες συνδυασμένες με άλλα αθλήματα (Horse racing combined with any other sports)  

 
α. Unibet κατά τη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει προκαθορισμένους 
συνδυασμούς μεταξύ των Ιπποδρομιών και των υπολοίπων σπορ. 

 
β. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι συνδυασμοί θα περιλαμβάνουν ένα άλογο να κερδίσει ένα 
συγκεκριμένο κούρσα μαζί με μια ομάδα/αθλητή (-ες) που κερδίζει/ζουν ένα συγκεκριμένο αγώνα. 

 
γ. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα επιλεγμένα άλογα είναι non-runners, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται ως άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.  
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δ. Εκτός και εάν αναφέρεται ρητά, οι κανόνες διακανονισμού, όπως περιγράφονται στο <Section B, 
Para 5> ισχύουν στην περίπτωση των εγκαταλελειμμένων/αναβληθέντων αθλητικών γεγονότων (μη 
Ιπποδρομίες). 

 
9. Ειδικές Αγορές TV (TV Special markets)  

 
α. Όλα οι Ειδικές Αγορές TV (TV Special markets) αναφέρονται μόνο σε αγώνες που μεταδίδονται 
ζωντανά στην επίγεια τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 
β. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε συνδυασμό με την προσφορά στοιχήματος, εφαρμόζονται οι τακτικοί 
Κανόνες των Ιπποδρομιών. 

 
10. Ante Post Specials 

 
α. Κατά την κρίση του Unibet μπορεί να προσφέρει μια ποικιλία αγορών, παρόμοια, αλλά όχι 
περιορισμένη σε στοιχήματα "Daily Specials", με βάση τις μακροπρόθεσμες Ante Post κούρσες. 

 
β. Εκτός και εάν αναφέρεται ρητά σε συνδυασμό με την προσφορά στοιχήματος, εφαρμόζονται οι 
τακτικοί Κανόνες που ισχύουν για Ante Post.  

 
11. Στοιχήματα “Match” (Match Bets)  

 
α. Τα στοιχήματα αναφέρονται σε ποια από τις αγωνιζόμενα άλογα θα έχουν την καλύτερη θέση 
τερματισμού στο τέλος της κούρσας, ή μετά από ένα προκαθορισμένο στάδιο. 

 
β. Όλες οι αγορές θα διευθετούνται βάσει του επίσημου αποτελέσματος. 

 
γ. Σε περίπτωση που κανένα από τα καταγεγραμμένα άλογα δεν καταφέρουν να τερματίσουν τον 
αγώνα, όλα τα στοιχήματα στην αγορά θα ακυρωθούν. 

 
δ. Σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα (1) από τα καταγεγραμμένα άλογα είναι non-runner, όλα τα 
στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα.  

 
12. ‘Daily Favourites’ bets 

 
α. Τα στοιχήματα “Daily Favourites” αναφέρονται σε στοιχήματα για ένα συγκεκριμένο αριθμό 
Favourite που είτε κερδίζουν ή τοποθετούνται, σε μία προγραμματισμένη συνάντηση.  

 
β. Οι αγορές που αναφέρονται σε "Place" Favourites θα διευθετηθούν σύμφωνα με τους όρους Place 
της αντίστοιχης κούρσας στη συνάντηση. 

 
γ. Σε περίπτωση που το SP επιστρέψει περισσότερα από 1 άλογα, αυτά με τις χαμηλότερες αποδόσεις, 
το άλογο με το χαμηλότερο αριθμό φύλλου κούρσας θα πρέπει να θεωρείται ως “Favourite”. Σε 
περίπτωση που το δηλωθέν “Favourite” αποχωρήσει και δεν λάβει χώρα η μεταρρύθμιση της αγοράς, 
το δεύτερο άλογο με το χαμηλότερο αριθμό φύλλου κούρσας θα θεωρείται ως “Favourite”. 

 
δ. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 4 ή λιγότεροι δρομείς, το “Favourite” πρέπει να κερδίσει τη κούρσα 
για λόγους “Place”. 

 
ε. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί 1 ή περισσότερες κούρσες, τα στοιχήματα σε αυτή την 
αγορά θα πρέπει να ακυρωθούν. Μια τέτοια διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή εκτός εάν όλες οι 
προσφορές που έχουν αποφασιστεί πριν από την εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
αλλάξουν ανεξάρτητα από τις εκβάσεις των μελλοντικών γεγονότων, προκείμενου να καταστεί δυνατόν 
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να διευθετηθούν οι εν λόγω αγορές. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του 
αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
13. Στοιχήματα ‘Daily Accumulator’ 

 
α. Τα στοιχήματα Daily Accumulator αναφέρονται σε στοιχήματα για το αν επώνυμα άλογα / 
Favourites θα κερδίσουν ή θα τοποθετηθούν στο πλαίσιο των αντίστοιχων κουρσών τους, όπως ισχύει.  
 
β. Τα “Place Accumulators” θα διευθετούνται σύμφωνα με τους όρους “Place” της αντίστοιχης 
κούρσας στη συνεδρίαση. 
 
γ. Σε περίπτωση που κάποια από τις επιλογές είναι non-runner, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως 
άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.  

 
ι. Αναπληρωματικά 

 
1) Σε κούρσες όπου τα αναπληρωματικά έχουν δηλωθεί προς αντικατάσταση τυχόν non-runners, 
Unibet διατηρεί το δικαίωμα, αποκλειστικά κατά την κρίση του, να παραθέσει EP (Early Prices) για τα 
αναπληρωματικά άλογα. 

 
2) Οι αποδόσεις για τυχόν αναπληρωματικά που τρέχουν στη κούρσα θα χρησιμοποιηθούν για την 
αντιστάθμιση έναντι οποιονδήποτε μειώσεων κατά τον Κανόνα Tattersalls 4 που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν σε non-runners. 

 
3) Δεν θα υπάρξουν Μειώσεις κατά τον Κανόνα Tattersalls 4 σχετικά με τα αναπληρωματικά που 
έχουν διαθέσιμα EP (Early Prices) και γίνονται τελικά non-runners. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις όπου έχει παρέλθει το στάδιο δήλωσης, (45 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη 
αγώνα). Ένα αναπληρωματικό παίρνει τη θέση ενός αλόγου που αποσύρθηκε, και ως εκ τούτου 
θεωρείται επίσημος δρομέας. Μετά την ανωτέρω προθεσμία, θα πρέπει το αναπληρωματικό άλογο να 
αποσυρθεί και να εφαρμοστούν οι Μειώσεις του Κανόνα  Tattersalls 4. 

 
 

κ. Μέγιστες Νίκες (Maximum Winnings)  
 

1) Παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πιθανή πληρωμή των αποδεκτών 
στοιχημάτων υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό κέρδους, η τελική καθαρή πληρωμή θα 
εξακολουθεί να περιορίζεται στα όρια που αναφέρονται παρακάτω. 

 
2) Τα ακόλουθα όρια ισχύουν για όλες τις επιλογές, οι οποίες καλύπτονται από πλήρη επίσημη 
υπηρεσία πληροφοριών (για παράδειγμα: PA): 

 
α. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας ισχύει για κούρσες που πραγματοποιούνται στη Μεγάλη 
Βρετανία και την Ιρλανδία 

 
β. Το όριο των €100.000 Λιρών Αγγλίας ισχύει για κούρσες Group 1 οι οποίες δεν πραγματοποιούνται 
στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία 

 
γ. Το όριο των € 25.000 Λιρών Αγγλίας ισχύει για αγώνες που διεξάγονται σε όλες τις άλλες χώρες.  

  
δ. Το όριο των € 25.000 Λιρών Αγγλίας ισχύει για όλες τις αγορές που λαμβάνουν χώρα βάσει της 
ρήτρας "i" (Special Bets-Ειδικά στοιχήματα).  

 
3) Τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να θεωρούνται ως τα μέγιστα καθαρά ποσά που 
μπορούν να κερδηθούν σε μία ημέρα. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να θεωρείται ότι όλες κούρσες 
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λαμβάνουν χώρα εντός μίας μέρας μεταξύ των ωρών 00:00 CET και 23:59 CET. 
 
4) Σε περίπτωση που ένα στοίχημα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αθλητικών γεγονότων που εμπίπτουν 
σε διαφορετικές κατηγορίες / χώρες, ή αλλιώς συνδυάζεται με άλλα αθλήματα που δεν αναφέρονται 
στο παρόν τμήμα, το όριο που ισχύει για το συγκεκριμένο συνδυασμό θα πρέπει πάντα να θεωρείται ως 
η χαμηλότερη μεταξύ αυτών που αμφισβητούνται. Για μια λίστα [του Διαχειριστή] με τα ειδικά όρια 
που αφορούν τα αθλήματα παρακαλούμε να επισκεφθείτε <click here>. 
 
λ. Διεθνείς Ιπποδρομίες 
 
1) Aυτή η ενότητα αναφέρεται σε αγώνες που γίνονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Σε 
περιπτώσεις όπου οι κανόνες είναι ασαφείς, η διευθέτηση θα βασίζεται στους άλλους κανόνες που 
βρίσκονται στην ενότητα των Ιπποδρομιών. 
 
2) Όλοι οι αγώνες διευθετούνται στη βάση ότι το επίσημο αποτέλεσμα που εκδίδεται από την τοπική 
αρχή Ιπποδρομιών την ημέρα του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που 
πραγματοποιούνται μετά την τελικές έρευνες. Η διευθέτηση θα λάβει υπόψη επιπρόσθετους κανόνες 
που εφαρμόζονται από την τοπική αρχή/επιτροπή οργάνωσης. 
 
3) Αν μια στάνταρντ τιμή (SP) είναι διαθέσιμη, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τις τιμές, 
με την εξαίρεση τα στοιχήματα να έχουν συμβεί σε πρόωρες τιμές (ΕΡ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 
στοιχήματα θα διευθετηθούν ως (ΕΡ). Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει SP, τα στοιχήματα θα είναι 
διαθέσιμα σε πιθανότητες Pari-Mutuel/Tote. 
 
 
μ. Ιπποδρομίες ΗΠΑ 
 
1) Aυτή η ενότητα αναφέρεται σε αγώνες που γίνονται στις ΗΠΑ. Σε περιπτώσεις όπου οι κανόνες 

είναι ασαφείς, η διευθέτηση θα βασίζεται στους άλλους κανόνες που βρίσκονται στην ενότητα των 
Ιπποδρομιών. 
 

2)  Όλοι οι αγώνες διευθετούνται βάσει του επίσημου αποτελέσματος που εκδίδεται από την τοπική 
Αρχή ιπποδρομιών την ημέρα του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων που έγιναν 
μετά από ενδεχόμενες έρευνες και αντιρρήσεις. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις του επίσημου 
αποτελέσματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στα αποτελέσματα που θα γίνουν 
αργότερα, δεν θα ληφθούν υπόψη. 
 

3)  Τα στοιχήματα που τοποθετούνται στην SP θα διευθετηθούν στην Τιμή Εκκίνησης (SP) της 
αγοράς. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε Πρώιμες Τιμές (EP) θα διευθετηθούν με βάση την 
τιμή του EP. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο SP, τα στοιχήματα SP θα διευθετηθούν 
στην τελευταία τιμή EP που είναι διαθέσιμη πριν από την έναρξη του αγώνα. Αν δεν υπήρχαν 
διαθέσιμα EP, τα στοιχήματα SP θα διευθετούνται σύμφωνα με τις αποδόσεις των ΗΠΑ Pari-
Mutuel / Tote. 
 

4)  Εάν δεν επιστραφούν SP της αγοράς, δεν έχει ληφθεί κανένα EP και / ή δεν έχει δηλωθεί μέρισμα 
από το US Pari-Mutuel / Tote, το στοίχημα θα ακυρωθεί. 
 

5)  Όλα τα αμερικανικά στοιχήματα αγώνων θα διευθετηθούν σύμφωνα με το όνομα μόνο των 
αλόγων και οι δρομείς σε ζεύγος δεν θα ληφθούν υπόψη για λόγους διακανονισμού. Επομένως, 
όταν πολλαπλά άλογα τρέχουν με τον ίδιο αριθμό στολής, ένα στοίχημα σε οποιοδήποτε τέτοιο 
άλογο θεωρείται μόνο ένα στοίχημα για την ονομασία επιλογής και δεν θα περιλαμβάνει άλλες 
επιλογές με τον ίδιο αριθμό στολής. 
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6)  Τα στοιχήματα Each Way θα διευθετηθούν χρησιμοποιώντας τους ίδιους όρους που 
χρησιμοποιούνται για τους αγώνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, οι οποίοι 
εφαρμόζονται στο σχετικό SP ή EP. 
 

7)  Ο κανόνας 4 θα ισχύσει όπου είναι απαραίτητο και οι περικοπές θα εφαρμοστούν με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για αγώνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. 
 

8)  Τα στοιχήματα θα ισχύουν σε περίπτωση που οι αγώνες γίνουν "εκτός του ιπποδρομίου" και / ή 
όπου οι αγώνες προγραμματίζονται να τρέξουν στο ιπποδρόμιο αλλά αλλάζουν στην επιφάνεια 
AW ή dirt. 
 

9)  Οι προβλέψεις και τα Tricasts θα διευθετηθούν στα Μέρη της αγοράς. Εάν δεν δηλωθεί κανένα 
μέρισμα του κλάδου, οι προβλέψεις και τα Tricasts θα διευθετηθούν στα τοπικά μερίσματα των 
ΗΠΑ Pari-Mutuel / Tote. 
 

2.  Κυνοδρομίες 
 

α. Γενικοί Κανόνες Κυνοδρομίων  
 

1) Όλοι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα αναφέρονται μόνο στις κυνοδρομίες και έχουν 
προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου κανόνα ή κατάστασης. 

 
2) Unibet θα δημοσιεύει κανονικά τις αποδόσεις σε όλα τα αθλητικά γεγονότα που καλύπτονται από το 
BAGS http://www.bagsracing.com/. Unibet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προσφορά 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας τα γεγονότα, ανεξάρτητα από το αν οι αγώνες που προστίθενται / 
αφαιρούνται καλύπτονται από το BAGS.  

 
3) Οι διευθετήσεις θα βασίζονται στο επίσημο αποτέλεσμα που εκδίδεται από τον δικαστή. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 
4) Όποια στοιχήματα, με εξαίρεση το "Ante Post Betting" θεωρούνται άκυρα εάν ο αγώνας 
εγκαταλειφθεί ή κηρυχθεί άκυρος.  

 
5) Οποιαδήποτε αναφορά σε ώρες εκκίνησης δημοσιευθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε προσφορά 
στοιχήματος, αφορά την προγραμματισμένη επίσημη ώρα αγώνα σε τοπική ώρα. Εκτός αν άλλως 
ορίζεται, σύμφωνα με τους Κανόνες των Κυνοδρομιών, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν, ανεξάρτητα 
από ενδεχόμενες αλλαγές στην ώρα έναρξης του αγώνα.  

 
6) Σε περίπτωση που ένας αγώνας κηρυχθεί ως "No-Race" και ένα re-run λαμβάνει χώρα, όλα τα 
στοιχήματα θα ισχύουν για τα σκυλιά που λαμβάνουν μέρος στην επανάληψη. Οι τιμές που 
προσφέρονται για ένα "No-Race" θα παραμείνουν ίδιες για τον αγώνα re-run εκτός αν υπάρχει μια non-
runner, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με το Κανόνα Tattersalls 
4.  

 
β. Win Betting και Each Way Betting  

 
1) Ένα στοίχημα “Win” είναι ένα μονό ποντάρισμα για μία συγκεκριμένη επιλογή η οποία θα 
θεωρείται νικηφόρα μόνο αν το επιλεγμένο σκυλί κερδίσει τον αγώνα. 

 
2) Ένα "Each Way" στοίχημα (EW) αναφέρεται σε ένα στοίχημα όπου η επιλογή πρέπει είτε να 
κερδίσει είτε να τοποθετηθεί εντός των όρων πληρωμής. Το στοίχημα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη (το 
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"Win" και το "Place") ίσου πονταρίσματος. Έτσι, ένα  Στοίχημα EW αξίας €1 Λίρας Αγγλίας θα 
κοστίσει συνολικά €2 Λίρες Αγγλίας. 

 
3) Όλα τα "Each Way" στοιχήματα που διέπονται από τους όρους του Starting Price (SP). Έτσι, οι όροι 
των θέσεων (1/4, 1/5 και ο αριθμός των θέσεων που πληρώνονται) θα καθορίζεται από τον αριθμό των 
σκυλιών που λαμβάνουν μέρος κατά την έναρξη του αγώνα και όχι από τον αριθμό των δηλωμένων 
σκυλιών όταν τοποθετήθηκε το στοίχημα. 

 
4) Οι παρακάτω είναι οι όροι για το στοιχήματα"Each Way":  

 
                 2-4 δρομείς= Mόνο Νίκη (Win Only)  
 
                 5-6 δρομείς= 1/4 οι αποδόσεις 1, 2 
 

5) Όλα τα στοιχήματα σε δρομείς που δεν καταφέρνουν να τερματίσουν θα θεωρούνται χαμένα 
στοιχήματα.  

 
6) Σε περίπτωση που ο αριθμός των σκυλιών κατά τον τερματισμό του αγώνα είναι κατώτερος από τον 
αριθμό των ορισμένων τοποθετήσεων, όπως κατεγράφησαν αρχικά, μόνο τα σκυλιά που έχουν 
τοποθετηθεί επίσημα θα αντιμετωπίζονται ως νικηφόρες επιλογές. 

 
7) Όλα τα στοιχήματα Each-Way Doubles, Trebles κλπ. έχουν διευθετηθεί ως win to win, place to 
place. 

 
8) Τα στοιχήματα Each-Way γίνονται επίσης αποδεκτά σε μη ονομαζόμενα (Unnamed) Favourites. 

  
9) "Betting without" είναι το στοίχημα που αναφέρεται στη δυνατότητα να στοιχηματίσετε για το αν 
ένα συγκεκριμένο σκυλί θα είναι σε θέση να επιτύχει την υψηλότερη θέση στην τελική κατάταξη 
δεδομένου ότι το καταγεγραμμένο σκυλί έχει εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των επισήμων 
αποτελεσμάτων. 

 
10) Οι όροι "Each Way" για τις αγορές "Betting Without" θα βασίζονται στον αριθμό των δρομέων που 
πράγματι λαμβάνουν μέρος στον αγώνα μετά την εξαίρεση των καταγεγραμμένων σκυλιών από το 
συνολικό αριθμό των δρομέων.  

 
11) Οι μειώσεις του Κανόνα Tattersalls 4 εφαρμόζονται σε περίπτωση ύπαρξης non-runners σε αγορές 
"Betting Without".   

 
12) Σε περίπτωση που ένα σκυλί μεταβληθεί σε non-runner μετά την αρχή του live show, τα 
στοιχήματα που τοποθετούνται σε αυτή την επιλογή θα δηλώνονται άκυρα. Τα στοιχήματα για τους 
υπολοίπους δρομείς θα υπόκεινται σε μειώσεις του Κανόνα 4. 
 

 
γ. Τιμές (Prices) - Board και Starting 

 
1) Είναι δυνατό να επιλέξετε από δύο (2) επιλογές τιμολόγησης: η τιμή κατά τη στιγμή της 
τοποθέτησης και η τιμή εκκίνησης (Starting Price, SP) Η SP αναφέρεται στις αποδόσεις για την 
επιλογή κατά την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που είναι επιτρεπτός ο στοιχηματισμός κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, το SP θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αποδόσεις για 
την επιλογή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η SP δεν είναι διαθέσιμη για  στοιχήματα Ante Post (ΑΡ). 

 
2) Η εναλλακτική επιλογή έναντι της SP, είναι η τιμή Board (Board Price, BP) ή η τιμή του κλάδου 
(Industry Price, IP) που συνήθως εμφανίζονται περίπου 5 λεπτά πριν από τον αγώνα. Τα στοιχήματα 
πάνω σε BP ή IP SP θα οδηγούν σε διευθέτηση βάσει της τιμής που λαμβάνεται υπόψη κατά τη στιγμή 
της τοποθέτησης του στοιχήματος και σύμφωνα με τους άλλους κανόνες που αναφέρονται στο παρόν 
τμήμα. 
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3) Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά σε κούρσες των δύο (2) ή περισσοτέρων δρομέων για τις ονομαστικές 
επιλογές στις συγκεκριμένες τιμές "Board/ShowPrices", όπως διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας από 
την επίσημη υπηρεσία πληροφοριών (PA).  

 
4) Αν υπάρξει μετάδοση εσφαλμένης τιμής, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί στα 
αποτελέσματα με λάθος απόδοση θα διευθετηθούν ως άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται. 

 
5) Κάθε αναφορά σε χρονοδιαγράμματα, τη διαθεσιμότητα των τιμών, κ.λπ. θα πρέπει να θεωρείται ως 
ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Unibet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σχετικά 
χρονοδιαγράμματα, τις τιμές έκδοσης, καθώς και να αναστείλει τη διαθεσιμότητα οποιαδήποτε 
κούρσας ή επιλογής στοιχήματος κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

 
 

δ. Unnamed Favourite Betting 
 

1) Τα στοιχήματα γίνονται αποδεκτά μόνο για την "Unnamed Favourite". Το "Unnamed Favourite" 
(FAV) αναφέρεται σε επιλογές οι οποίες καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα: 

 
α. Το σκυλί που δίνεται στο SP στις χαμηλότερες αποδόσεις πρέπει να θεωρείται ως "Unnamed 
Favourite".  

 
β. Σε περίπτωση που η απόδοση του SP κληρώσει δύο σκυλιά με τις χαμηλότερες αποδόσεις το σκυλί 
με το χαμηλότερο νούμερο κλουβιού θα πρέπει να θεωρείται ως "Unnamed Favourite". 

 
2) Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί διαφορετικά, εάν μία πίστα φιλοξενήσει πάνω από 1 συνάντηση 
την ίδια ημέρα, το στοίχημα θα αναφέρεται στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρία μετά την 
αποδοχή του στοιχήματος. 

 
ε) Κανόνας Tattersalls 4  

 
1) O Κανόνας Tattersalls 4 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ένα σκυλί είτε αποσυρθεί, είτε θεωρείται 
επισήμως ότι δεν έχει λάβει μέρος στη κούρσα.  

 
2) Ο Κανόνας Tattersalls 4 μειώνει μια καθορισμένη τιμή από τα στοιχήματα που κερδίζουν, 
προκειμένου να αντισταθμίσει την απόσυρση ενός σκυλιού στο συγκεκριμένο αγώνα. Το μέγεθος της 
μείωσης καθορίζεται από τις αποδόσεις (Early ή Board/Show) που έχει το άλογο κατά τη στιγμή της 
αποχώρησης του. 

 
3) Οι μειώσεις στις αποδόσεις των υπόλοιπων σκύλων βασίζονται στα ακόλουθα:  

Δεκαδικές 
Αποδόσεις 

 Κλασματικές 
Αποδόσεις 

 Καθαρές 
μειώσεις 

1,12 ή 
χαμηλότερη 

 1/9 ή μικρότερη  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% 
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1.67 - 1.83  4/6 - 4/5  55% 
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 και 
ψηλότερη 

 10/1 και 
μεγαλύτερη 

 Καμία μείωση 

 
4) Οι πίνακες που γνωστοποιούνται παραπάνω περιλαμβάνουν αποδόσεις που αναφέρονται τόσο σε 
δεκαδική όσο και σε κλασματική μορφή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των 
δεκαδικών και των κλασματικών αποδόσεων, Unibet διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει τις μειώσεις 
του Κανόνα Tattersalls 4 με βάση το πίνακα των δεκαδικών αποδόσεων. 

 
5) Οι κούρσες που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία αποχώρηση μπορεί να υπόκειται σε μείωση 
μέχρι και το ανώτατο όριο των 90c ανά €1 Λίρα Αγγλίας. 

 
στ) Ante Post Betting  

 
1) Για να θεωρηθεί ένα στοίχημα ως "Ante Post" πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν γνωστοποιηθούν οι 
Τελικές Δηλώσεις για τον αγώνα. 

 
2) Τα πονταρίσματα AP πάνω σε σκυλιά που δεν συμμετέχουν στον αγώνα δεν θα πρέπει να 
αποδίδονται και ο Κανόνας Tattersalls 4 δεν θα ισχύει, εκτός και αν αναφέρεται ρητά. 

 
3) Σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα γεγονότα συμβαίνουν όλα τα στοιχήματα AP 
θα κηρύσσονται άκυρα: 

 
     α. Η κούρσα εγκαταλειφθεί  
     β. Η κούρσα κηρυχθεί επίσημα ως άκυρη 

γ. Οι συνθήκες της κούρσας αλλάξουν αφού έχουν τοποθετηθεί τα στοιχήματα (όπως ορίζονται από 
τους Κανόνες Tattersalls) 

 
4) Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, όλα τα στοιχήματα AP θα θεωρούνται 
έγκυρα όσο ο αγώνας, στον οποίο αναφέρονται τα στοίχηματα, λάβει χώρα μέσα σε 14 ημέρες από τη 
στιγμή που είχε αρχικά προγραμματιστεί, εκτός αν άλλες ρυθμίσεις έχουν συμφωνηθεί. 

 
5) Τα στοιχήματα AP διευθετούνται σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους τοποθετήσεων  που ισχύουν 
κατά τη στιγμή της αποδοχής. Εάν ένα στοίχημα γίνει αποδεκτό σε εσφαλμένες αποδόσεις ή 
εσφαλμένους όρους τοποθέτησης, Unibet διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να 
διευθετήσει το στοίχημα ως άκυρο και σε αυτή τη περίπτωση τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.  

 
ζ) Forecast καιTricast Betting  

 
1. Γενικοί Κανονές για Forecast και Tricast Betting 
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α. Τα Forecasts είναι διαθέσιμα και αποδεκτά σε κούρσες με 3 ή περισσότερους συμμετέχοντες 
δρομείς. Στοιχήματα όπου συμμετέχουν στις κούρσες λιγότεροι δρομείς θα διευθετούνται ως άκυρα. 

 
β. Τα Tricasts είναι αποδεκτά σε κούρσες όπου δηλώνεται ένα υπολογισμένο μέρισμα Tricast. 

 
γ. Εάν δεν ανακοινωθεί μέρισμα, τα στοιχήματα θα θεωρούνται ως υπολογισμένο Forecast στις 
επιλογές που θα τερματίσουν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα με την τρίτη θέση να 
προεξοφλείται. 

 
δ. Τα στοιχήματα Forecast διευθετούνται σύμφωνα με τις υπολογισμένες SP αποδόσεις. Σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο η απόδοση του Forecast SP δεν είναι δεδομένη, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται άκυρα. 

 
ε. Τα στοιχήματα Forecast πρέπει πάντα να ονομάζονται. Σε περίπτωση ύπαρξης  στοιχημάτων σε μη 
ονομαζόμενα φαβορί (Favourites), τα στοιχήματα αυτά δεν θα γίνονται δεκτά και αν τοποθετηθούν 
κατά λάθος, θα θεωρούνται άκυρα.  
 
στ. Τα πονταρίσματα θα αποδίδονται σε στοιχήματα Forecastκαι Tricast που αφορούν ένα non-runner.  
 
2. Straight Forecast 

 
Ένα στοίχημα Straight Forecast ορίζεται ως το στοίχημα όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση στοιχήματος 
στην ακριβή τελική κατάταξη όσον αφόρα τη πρώτη και δεύτερη θέση της κούρσας.  

 
3. Reverse Forecast 

 
Ένα στοίχημα Reverse Forecast ορίζεται ως το στοίχημα που είναι δυνατή η τοποθέτηση στοιχήματος 
στο ποιο σκυλί θα τερματίσει πρώτο και δεύτερο αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη. Το 
κόστος αυτού του στοιχήματος είναι διπλάσιο από αυτό του Straight Forecast δεδομένου ότι το 
στοίχημα μπορεί να θεωρηθεί ως 2 Straight Forecast στοιχήματα. 

  
4. Combination Forecast 

 
Το στοίχημα Combination Forecast ορίζεται ως ένας συνδυασμός επί μέρους στοιχημάτων είναι όπου 
είναι δυνατόν να επιλέξει 3 ή περισσότερες επιλογές σε μια συγκεκριμένη κούρσα. Για να θεωρηθεί 
κερδισμένο το συγκεκριμένο στοίχημα, 2 από τα επιλεγμένα σκυλιά πρέπει να τερματίσουν στην πρώτη 
και τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα από τη σειρά. 
 
5. Tricast 

 
Ένα στοίχημα Tricast ορίζεται ως το στοίχημα όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση  στοιχήματος στην 
ακριβή τελική κατάταξη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σκύλου αντίστοιχα. 

  
6. Combination Tricast 

 
Ένα στοίχημα Combination Tricast ορίζεται ως το στοίχημα όπου είναι δυνατή η τοποθέτηση 
στοιχήματος στη πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση σκύλων, ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη. 

 
η) Στοίχημα αποστάσεως (Distance betting) 

 
1. Γενικοί Κανόνες (που ισχύουν για όλα τα στοιχήματα αποστάσεως) 

 
α. Τα αποτελέσματα για τα στοιχήματα αποστάσεως θα πρέπει να θεωρούνται ως η επίσημη δηλωθείσα 
απόσταση μεταξύ της πρώτης και δεύτερης θέσης των σκύλων.  
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β. Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τα στοιχήματα “Distance Betting”: 

 
o “Nose”= 0,05 σε μήκος (of a length) 
o “Short Head” = 0,1 σε μήκος (of a length) 
o “Head” = 0,2 σε μήκος (of a length) 
o “Neck” = 0,3 σε μήκος (of a length) 
o “Half a length”= 0,5 σε μήκος (of a length) 
o “Three quarters”= 0,75 σε μήκος (of a length) 

γ. Το μέγιστο διάστημα σε «μήκη» (“length”) σε κάθε κούρσα είναι 12 μήκη (12 lengths).  
 

5. ‘Meeting Winning’ distance betting 
 

α. Το στοίχημα ‘Meeting Winning’ ορίζεται ως το στοίχημα που είναι δυνατό να στοιχηματίσετε για το 
αριθμό των συνολικών κερδισμένων αποστάσεων  σε μια συγκεκριμένη συνάντηση.  

 
β. Σε περίπτωση που μια συνάντηση περιλαμβάνει 1 ή περισσότερες κούρσες που είτε 
εγκαταλείφθηκαν ή ακυρώθηκαν, όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. Μια τέτοια 
διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή εκτός εάν όλες οι προσφορές που έχουν αποφασιστεί πριν από την 
εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από τις εκβάσεις των 
μελλοντικών γεγονότων, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να διευθετηθούν οι εν λόγω αγορές. Στην 
περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
γ.Unibet, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στοιχήματα 
που αφορούν ένα συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων σε μία ημέρα / περίοδο. Σε περίπτωση που 
κάποια από τις προαναφερθείσες συναντήσεις περιλαμβάνουν 1 ή περισσότερες κούρσες που είτε 
εγκαταλείφθηκαν ή ακυρώθηκαν, όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν. Μια τέτοια 
διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή εκτός εάν όλες οι προσφορές που έχουν αποφασιστεί πριν από την 
εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν ανεξάρτητα από τις εκβάσεις των 
μελλοντικών γεγονότων, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να διευθετηθούν οι εν λόγω αγορές. Στην 
περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του αποφασισθέντος αποτελέσματος. 

 
3. ‘Race Winning’ Distance Betting 

 
α. Toστοίχημα ‘Race Winning’ Distance Betting είναι το στοίχημα στο οποίο είναι δυνατό να 
στοιχηματίσετε στην απόσταση νίκης σε μια συγκεκριμένη κούρσα. 
 
β. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται το επίσημο αποτέλεσμα όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα 
ακυρωθούν. 
 

 
4. ‘Greyhound Winning’ Distance Betting 

 
α. Το στοίχημα ‘Greyhound Winning’ Distance Betting είναι το στοίχημα όπου είναι δυνατό να 
στοιχηματίσετε σε ένα συγκεκριμένο σκύλο να κερδίσει ένα αγώνα με προβάδισμα μια συγκεκριμένη 
απόσταση έναντι των υπολοίπων σκύλων. 

 
β. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται το επίσημο αποτέλεσμα όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα 
ακυρωθούν. 

 
γ. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο σκυλί δεν καταφέρει να κερδίσει την κούρσα, όλα τα στοιχήματα 
σε αυτή την αγορά θα διευθετηθούν ως χαμένα. 
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θ) Μέγιστες Νίκες (Maximum Winnings)  
 

1) Παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πιθανή πληρωμή των αποδεκτών 
στοιχημάτων υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό κέρδους, η τελική καθαρή πληρωμή θα 
εξακολουθεί να περιορίζεται στα όρια που αναφέρονται παρακάτω. 

 
2) Το όριο των € 25.000 Λιρών Αγγλίας ισχύει για αγώνες που οποίες καλύπτονται από πλήρη επίσημη 
υπηρεσία πληροφοριών (για παράδειγμα: PA): 

 
3) Τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να θεωρούνται ως τα μέγιστα καθαρά ποσά που 
μπορούν να κερδηθούν σε μία ημέρα. Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει θεωρείται ότι οόλες κούρσες 
λαμβάνουν χώρα εντός μίας μέρας μεταξύ των ωρών 00:00 CET και 23:59 CET 
 
ι) Τrap Challenge 

1) “Τrap Challenge” είναι όπου μπορείς να στοιχηματίσεις σε ποιο trap θα είναι τα περισσότερα 
νικητήρια λαγωνικά σε συγκεκριμένο αγώνα και/ή σε συγκεκριμένο αριθμό αγώνων. 

2) Όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στο “Τrap Challenge” είναι ανεξάρτητα από traps, reserves ή 
ακυρώσεις αγώνων δεδομένου ότι τουλάχιστον μισοί από τους συγκεκριμένους αγώνες έχουν 
ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμά τους εκδόθηκε. 

3) Για  τη διευθέτηση του “trap challenge”, αν δύο ή περισσότερα λαγωνικά κριθούν ως νικητές του 
αγώνα, όλα τα λαγωνικά στην πρώτη θέση (και στις αντίστοιχες traps) θα θεωρηθούν ότι έχουν 
κερδίσει το συγκεκριμένο αγώνα. 

4)Αν δύο ή περισσότερα Traps μοιραστούν τις θέσεις τερματισμού, τότε η διευθέτηση θα βασίζεται 
στον λεγόμενο κανόνα “dead heat” όπως ορίζεται στο <Section B, Para 5.14>. 
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E. – eSports 

1. Όροι Συμφωνίας 
 

Α. Εισαγωγή 
 

1) Ο στοιχηματισμός στα eSports νοείται πως εμπεριέχει τα ανταγωνιστικά παιχνίδια ενός ή πολλών 
παικτών, διαδικτυακά αλλά και σε εκτός δικτύου. Μια λίστα παιχνιδιών που καλύπτονται σε αυτή 
την ενότητα μπορεί να βρεθεί στην <Ενότητα 2> αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. 

 
2) Το Unibet διατηρεί το δικαίωμα να περιλάβει και να αντιμετωπίσει ως eSports, προσφορές για 

εκδηλώσεις σχετικά με παιχνίδια που δεν εμπεριέχονται στη λίστα της προηγούμενης ενότητας, τα 
οποία ταιριάζουν στην προηγούμενη περιγραφή. Παρελθοντικές ή μελλοντικές εκδόσεις των 
παιχνιδιών που ανήκουν στην ίδια σειρά θα υπάγονται στους κανόνες που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο παιχνίδι, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, άσχετα 
με οποιαδήποτε διαφορετική αρίθμηση ή ονομασία. Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι, μια 
εκδήλωση, ή/και κάποια σχετική προσφορά δεν αναγράφεται σε αυτούς τους Όρους και 
Προϋποθέσεις, ή εξόφληση αυτών των προσφορών θα γίνεται βάσει των γενικών αρχών που 
θεσμοθετούνται στους Όρους και Προϋποθέσεις. 

 
3) Όταν στοιχηματίζετε στο Unibet, ο Κάτοχος Λογαριασμού συμφωνεί πως έχει διαβάσει, καταλάβει, 

και πως θα τηρήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις που υπάρχουν σε αυτή την ενότητα καθώς και 
άλλους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της ιστοσελίδας του Unibet  

 
4) Εκτός αν αναφέρεται ρητώς σε αυτή την ενότητα, ισχύουν οι κανόνες που υπάρχουν στους 

Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Unibet. Σε περίπτωση ασάφειας, θα ισχύει η εξής 
προτεραιότητα: 

i. Κανόνες και όροι που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με μια προσφορά ή/και 
καμπάνια· 

ii. Συγκεκριμένοι Κανόνες eSports παιχνιδιού· 
iii. Γενικοί κανόνες Διευθέτησης Αποτελέσματος eSports· 
iv. Οι Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις του Unibet 

 
5) Σε περίπτωση που κανένα από τα παραπάνω δεν προσφέρει επαρκή λύση, το Unibet διατηρεί 

το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να διευθετεί  προσφορές μεμονωμένα και με βάση 
την ισότητα, υπαγόμενο στους γενικά αποδεκτούς κανόνες, ήθη και έθιμα, και ορισμούς. 
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Β. Κανόνες Διευθέτησης Γενικών Αποτελεσμάτων 
 

1) Όταν γίνεται διευθέτηση αποτελεσμάτων το Unibet θα προσπαθήσει τα μέγιστα ώστε να 
ακολουθήσει τις πληροφορίες που έχει αποκομίσει από πρώτο χέρι (κατά τη διάρκεια ή αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του αγώνα) από την οργανώτρια ένωση μέσω της αναμετάδοσης του 
παιχνιδιού και οποιοδήποτε εικονιζόμενο πίνακα αποτελεσμάτων, το API του παιχνιδιού καθώς 
και την επίσημη σελίδα. Σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες είναι αντιφατικές, 
αμφισβητούμενες ή έχουν παραλειφθεί από την επίσημη μετάδοση καθώς και τις επίσημες 
πηγές, προκύπτει προφανές σφάλμα στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
προηγούμενες πηγές, και η διευθέτηση της προσφοράς στοιχήματος θα βασιστεί σε άλλες 
δημόσιες πηγές. 
 

2) Η διευθέτηση στοιχημάτων δεν θα περιλάβει καμία αλλαγή που προκύπτει από τα εξής, και όχι 
μόνο: αποκλεισμούς, ποινές, διαμαρτυρίες, αποτελέσματα υπό εκδίκαση και/ή διαδοχικές 
αλλαγές στο επίσημο αποτέλεσμα μετά το πέρας του αγώνα και την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος, ακόμα και προκαταρτικά. Για στοιχήματα που αναφέρονται σε διαγωνισμούς 
που διαρκούν για περισσότερο από 1 γύρο/στάδιο (Π.χ. Στοιχήματα Τουρνουά), θα λαμβάνονται 
υπ’ όψιν μονάχα τροποποιήσεις που επηρεάζουν στοιχήματα των οποίων η διευθέτηση δεν έχει 
ακόμα πραγματοποιηθεί. Το εξής παράδειγμα προσφέρεται ως γενική κατευθυντήριος για την 
αντιμετώπιση των στοιχημάτων σε αντίστοιχες καταστάσεις: Ένα στοίχημα υπέρ του μια ομάδα 
να φτάσει στα ημιτελικά ενός τουρνουά θα θεωρηθεί κερδισμένο μονάχα όταν η οργανώτρια 
ένωση το αποφασίσει, ακόμα και αν η ίδια ομάδα αποκλειστεί από το τουρνουά σε κάποιο 
μετέπειτα στάδιο για οποιοδήποτε λόγο.  
 

3) Οποιαδήποτε αναφορά σε λέξεις/αντικείμενα που εμφανίζονται στον ενικό ισχύει και για τον 
πληθυντικό. Επομένως, ο όρος «συμμετέχοντας», «ανταγωνιστής» ή κάποιος παρόμοιος όρος 
νοείται πως αντιπροσωπεύουν και ένα μεμονωμένο άτομο, και μια ομάδα που αντιπροσωπεύει 
μια μεμονωμένη οντότητα. 
 

4) Ενώ όλα τα μέτρα προφύλαξης έχουν ληφθεί ώστε να διαβεβαιωθεί ή πιο πιστή απόδοση του 
αγώνα, όπως έχει προγραμματιστεί από την κυβερνούσα ένωση, οποιαδήποτε αναφορά στην 
σειρά με την οποία εμφανίζονται διαγωνιζόμενοι, τόποι συναντήσεως, κ.λπ. θεωρείται πως 
παρέχεται μόνο πληροφοριακά. Η αντιστροφή εντός/εκτός έδρας συμμετεχόντων, καθώς και των 
προαναφερθέντων τόπων συναντήσεως, δεν θα θεωρούνται έγκυροι λόγοι ακύρωσης 
στοιχημάτων. 

5) Πριν ή μετά ένα αγώνα/εκδήλωση, το Unibet μπορεί να αποφασίσει να δείξει το τρέχων και τα 
παρελθοντικά σκορ, τους πίνακες αποτελεσμάτων και άλλα στατιστικά που σχετίζονται με την 
προσφορά. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως το Unibet παρέχει αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά 
πληροφοριακά, και δεν αναγνωρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια αυτών 
των δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που παρουσιάζονται πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανεπίσημα 
και οποιαδήποτε ανακρίβεια δε θα θεωρείται έγκυρος λόγος ακύρωσης στοιχήματος.  

6) Σε περίπτωση που το όνομα οποιουδήποτε συμμετέχοντα/αγώνα/παιχνιδιού αναγράφεται 
λανθασμένα ή έχει αλλάξει, τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ εφόσον είναι εύλογα ξεκάθαρο και 
μπορεί να πιστοποιηθεί μέσω ευυπόληπτων πηγών, ότι το αντικείμενο για το οποίο έχει 
πραγματοποιηθεί το στοίχημα, αντιστοιχεί με τον συμμετέχοντα/αγώνα/παιχνίδι για το οποίο 
σκοπεύατε να στοιχηματίσετε αρχικά. 

7) Η διορία (χρόνος cut-off) που αναγράφεται στην ιστοσελίδα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο 
πληροφοριακά. Το Unibet διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αναστείλει, 
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μερικώς ή ολικώς, την στοιχηματιστική δραστηριότητα οποτεδήποτε θεωρεί πως είναι 
απαραίτητο. 
 

8) Ανεξάρτητα από τις ώρες έναρξης που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ισχύουν οι κανόνες που 
αναφέρονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Sportsbook του Unibet, συγκεκριμένα 
αυτοί στο <Ενότητα Α, Παρ. 2 έως 6>, σχετικά με την ισχύ των στοιχημάτων που έχουν 
πραγματοποιηθεί ή γίνει αποδεκτά. 
 
 

9) Χωρίς προκατάληψη και επιπρόσθετα στην ανωτέρω ρήτρα, το Unibet διατηρεί το δικαίωμα, 
αποκλειστικά κατά την προσωπική του ευχέρεια, να ακυρώνει στοιχήματα σε περίπτωση που 
προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

i. Το Unibet να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη λήψη ροών δεδομένων/εικόνας από 
όποιες πηγές/παρόχους του με αποτέλεσμα το Unibet να παρουσιάζει πιθανότητες 
που δεν αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση του στοιχήματος· 

ii. Είναι εύλογα προφανές ότι τα στοιχήματα έχουν γίνει από λογαριασμούς που έχουν 
πρόσβαση σε ροές δεδομένων/εικόνας που δεν είναι διαθέσιμα στο Unibet εκείνη τη 
στιγμή· 

iii. Στοιχήματα έχουν γίνει αφότου κάποιος συμμετέχοντας έχει αποκτήσει πλεονέκτημα 
αρκετά σημαντικό ώστε να επηρεάσει τις πιθανότητες οποιασδήποτε προσφοράς, 
ακόμα και θεωρητικά, χωρίς οι συγκεκριμένες πιθανότητες να έχουν ρυθμιστεί ώστε 
να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση του στοιχήματος. 

  
10) Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει σε διαφορετική ώρα από την αναγραφόμενη στην 

ιστοσελίδα, αυτό δε θα θεωρείται έγκυρος λόγος για ακύρωση των στοιχημάτων, δεδομένου του 
ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ο αμέσως επόμενος και για τις δύο ομάδες στο ίδιο τουρνουά, 
και θεωρείται έγκυρος για τον γύρο/στάδιο στο οποίο αρχικά αντιστοιχούσε.  
 

11) Εκτός αν αναφέρεται ρητώς, οποτεδήποτε ή οργανώτρια ένωση θεωρεί πως αρμόζει να 
περιλάβει οποιουσδήποτε έξτρα γύρους/παράταση, προκριματικούς αγώνες ή σειρά αγώνων 
ώστε να αποφασίσει οποιαδήποτε ταξινόμηση κατηγορίας και/ή αποτέλεσμα αγώνα, το Unibet 
θα λάβει υπ’ όψιν τα αποτελέσματα και τις εκβάσεις που προκύπτουν από τους επιπρόσθετους 
αγώνες/γύρους/παράταση για την διευθέτηση στοιχημάτων σχετικά με τον συγκεκριμένο 
αγώνα/ταξινόμηση κατηγορίας. 
 

12) Όλες οι προσφορές στοιχήματος σχετικά με αγώνες, ή μέρη αγώνων, που δεν 
πραγματοποιούνται ή λαμβάνουν αποτέλεσμα μέσω ύστερης απόφασης θα θεωρούνται άκυρες. 
Για την εξόφληση των στοιχημάτων, θεωρείται πως έχει υπάρξει ενέργεια στον αγώνα είτε όταν 
το ρολόι του αγώνα έχει ξεκινήσει, ή οποιοσδήποτε συμμετέχοντας πραγματοποιήσει κάποια 
ενέργεια μέσα στο παιχνίδι που έχει σχέση με τον αγώνα (ή κομμάτι του αγώνα), όποιο από τα 
δύο λάβει χώρα πρώτο. 
 

13) Στις προσφορές σχετικά με αγώνες ή μέρη αγώνων που εγκαταλείπονται για οποιοδήποτε λόγο 
και δεν ανακοινώνεται αποτέλεσμα από την επίσημη οργάνωση εντός 36 ωρών από την αρχή 
του αγώνα, θα επιστρέφονται τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί για τα στοιχήματα των οποίων 
το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί. Όλες οι προσφορές στοιχήματος που έχουν καθοριστεί πριν 
την εγκατάλειψη και δεν θα μπορούσαν να αλλαχθούν άσχετα με μελλοντικά γεγονότα, θα 
εξοφλούνται βάσει του καθορισμένου αποτελέσματος.  
 

14) Σε περίπτωση που αποφασιστεί πως ένας εγκαταλειμμένος αγώνας (ή κομμάτι του) θα 
συνεχιστεί εντός 36 ώρες από την αρχική ώρα εκκίνησης, όλα τα στοιχήματα που έχουν γίνει για 
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τον αρχικό αγώνα θα ισχύσουν και θα εξοφλούνται βάσει των αποτελεσμάτων του 
συνεχιζόμενου παιχνιδιού. 
 

15) Σε περίπτωση που αποφασιστεί πως ένας εγκαταλειμμένος προγραμματισμένος αγώνας (ή 
κομμάτι του) θα επανεκκινηθεί από την αρχή εντός 36 ωρών από την αρχική ώρα εκκίνησης, όλα 
τα στοιχήματα που έγιναν για τον αρχικό αγώνα που δεν ήταν δυνατό να διευθετηθούν μέσω των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το παιχνίδι πριν την εγκατάλειψη, θα θεωρούνται άκυρα. 
 

16) Σε περίπτωση που αμφότεροι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται σε ένα αγώνα από το ίδιο 
τουρνουά με διαφορετικό αντίπαλο μεταξύ το χρόνο εγκατάλειψης και της συνέχισης του αρχικού 
αγώνα, όλα τα στοιχήματα σε εκκρεμότητα που αναφέρονται στον αρχικό αγώνα, θα θεωρούνται 
χαμένα άσχετα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συνέχιση του αγώνα. 
 

17) Προσφορές που αναφέρονται σε αποτελέσματα Τουρνουά και ή αγώνες/παιχνίδια που έχουν 
προγραμματιστεί για διάστημα 2 ή περισσότερων ημερών, θα ισχύουν αρκεί ο συγκεκριμένος 
αγώνας να θεωρηθεί ολοκληρωμένος και να ανακοινωθεί ένα επίσημο αποτέλεσμα από την 
επίσημη οργάνωση μέσα στο συγκεκριμένο έτος, άσχετα με την παροντική/μελλοντική 
συμμετοχή (ή απουσία) οποιουδήποτε καταχωρισμένου και/ή ανακοινωμένου συμμετέχοντα, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

18) Σε περιπτώσεις αγώνων που δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν το φυσικό τους τέλος, και όταν ένα 
αποτέλεσμα εκδίδεται μέσω απόφασης της ένωσης έως και 36 ώρες μετά την πραγματική αρχή 
του αγώνα, χωρίς να έχει συνεχίσει το παιχνίδι έπειτα της εγκατάλειψης, το Unibet θα 
χρησιμοποιήσει την απόφαση που έχει εκδοθεί ως το επίσημο αποτέλεσμα για τις προσφορές 
που αναφέρονται στο αποτέλεσμα του αγώνα και/ή την εξέλιξη του τουρνουά (π.χ. Πιθανότητες 
Αγώνα και Πιθανότητα να φτάσει στον επόμενο γύρο ο συμμετέχοντας), αρκεί η απόφαση που 
έχει εκδοθεί να μην αλλάξει το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων προσφορών στοιχήματος κατά το 
χρόνο της εγκατάλειψης. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 
(Π.χ. Η ομάδα Α να κερδίζει 2 Χάρτες προς 0 σε ένα Αγώνα τύπου Καλύτερος 5 Χαρτών, και η   
ομάδα Β να παραδοθεί: Η Ένωση ανακοινώνει την Ομάδα Α ως νικήτρια του αγώνα = το 
στοίχημα ισχύει. Ταυτοχρόνως, εάν ο ίδιος αγώνας τύπου Καλύτερος 5 Χαρτών εγκαταλειφθεί με 
σκορ 1-1 και η Ένωση ανακοινώσει και τις δύο ομάδες ως νικήτριες, το στοίχημα θα θεωρείται 
χαμένο). Όλες οι άλλες προσφορές θα θεωρούνται άκυρες εκτός για αυτές που το αποτέλεσμα 
των οποίων έχει αποφασιστεί πριν την εγκατάλειψη, και δεν θα μπορούσε να αλλάξει άσχετα με 
μελλοντικά γεγονότα, τα οποία θα διευθετούνται βάσει του ξεκάθαρου αποτελέσματος. 
 

19) Η διευθέτηση προσφορών στοιχήματος που έχει σχέση με πίνακες (Π.χ. Συνολικές Εξοντώσεις) 
και όποιων άλλων προσφορών που σχετίζονται με συγκεκριμένη ορολογία θα καθορίζονται 
βάσει του ορισμού με τον οποίο το επίσημο κυβερνητικό σώμα θα εκδώσει αυτά τα στατιστικά 
στοιχεία. Εκτός και αν στηρίζεται από μη αντιφατικά αποδεικτικά στοιχεία, το Unibet δε θα 
λαμβάνει υπόψιν οποιαδήποτε παράπονα προκύψουν από μια προσωπική ερμηνεία τέτοιων 
όρων. 
 

20) Όταν πραγματοποιείτε στοιχήματα “Outright” ή “Place”, δε θα επιστρέφονται στοιχηματισμένα 
ποσά για συμμετέχοντες/αποτελέσματα που δεν συμμετέχουν, έχουν αποκλειστεί και/ή 
αποσύρονται από ένα αγώνα (πριν καθώς και κατά τη διάρκεια του) για οποιοδήποτε λόγο, εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Unibet διατηρεί το δικαίωμα, κατά την προσωπική του ευχέρεια, 
να εφαρμόσει τον Κανόνα Tattersalls 4, όπως εξηγείται στην <Ενότητα Β, Παρ. 6> στους 
Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Sportsbook του Unibet, σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, και αυτό 
να αναφέρεται σε συνάρτηση με την προσφορά στοιχήματος. 
 

21) Για προσφορές που αναφέρονται στην επίδοση ενός μεμονωμένου συμμετέχοντα σε ένα 
συγκεκριμένο αγώνα/χρονικό διάστημα (όπως Πρόοδος της Ομάδας Χ στο Τουρνουά) απαιτείται 
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ο αναγραφόμενος συμμετέχοντας να έχει συμμετέχει ενεργά τουλάχιστον μια φορά σε ένα 
επακόλουθο στάδιο του συγκεκριμένου αγώνα/χρονικού διαστήματος μετά την πραγματοποίηση 
και/ή αποδοχή του στοιχήματος. 
 

22) Δε θα ισχύει επιστροφή χρημάτων για στοιχήματα, ακόμα και αν το νικητήριο αποτέλεσμα ενός 
αγώνα/εκδήλωσης είναι κάποιος συμμετέχοντας/αποτέλεσμα που δεν έχει αναγραφεί για 
σκοπούς στοιχηματισμού. Ο κάτοχος λογαριασμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τιμή για ένα 
μη-αναγραφόμενο συμμετέχοντα/αποτέλεσμα για όλα τις προσφορές στοιχήματος. Το Unibet 
διατηρεί το δικαίωμα, κατά την προσωπική του ευχέρεια, να απορρίπτει τέτοια αιτήματα. 
 

23) Προσφορές που αντιπαραθέτουν τις επιδόσεις δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα/διαγωνισμό μεταξύ τους, θα διευθετούνται μονάχα βάσει του 
αποτελέσματος των αναγραφόμενων συμμετεχόντων, απορρίπτοντας όλους τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες στον ίδιο διαγωνισμό/αγώνα. 
 

24) Σε περίπτωση ένας συμμετέχοντας να αποκλειστεί/παρακρατηθεί/αποβληθεί από τη συμμετοχή 
σε ένα επακόλουθο κομμάτι/φάση ενός αγώνα/διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και 
στην περίπτωση οικειοθελούς απόσυρσης, ο αποκλεισμός θα θεωρείται πως έχει λάβει χώρα 
κατά το χρόνο της επίσημης ανακοίνωσης. Δε θα γίνουν τροποποιήσεις σε προηγούμενα 
αποτελέσματα, άσχετα με οποιεσδήποτε μετατροπές που προκύψουν εξαιτίας των αυτών των 
ενεργειών. 
 

25) Σε ένα στοίχημα “Outright” ή “Place”, σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες 
θεωρηθεί πως έχουν αποκομίσει το ίδιο αποτέλεσμα και η οργανωτική ένωση δεν 
πραγματοποιήσει διαχωρισμό στην κατάταξη τους, ισχύει ο «Κανόνας Dead Heat» όπως 
διευκρινίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Sportsbook του Unibet, στην <Ενότητα Β, 
Παρ. 5, Ρήτρα 14>. 
 

26) Το Unibet θα πραγματοποιήσει επιστροφή χρημάτων για στοιχηματισμένα ποσά, που έχουν 
δοθεί σε προσφορές σύγκρισης επιτευγμάτων/απόδοσης δύο συμμετεχόντων σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Π.χ. Καλύτερη Θέση στο Τέλος Τουρνουά, Νικητής Αγώνα, 
Νικητής Χάρτη Χ) σε περίπτωση που ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες: 
 

i. Δεν προσφέρθηκαν πιθανότητες για ισόπαλο αποτέλεσμα, και δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί από την οργανωτική ένωση διαδικασίες για «σπάσιμο» 
ισοπαλίας/παράταση/έξτρα γύροι ώστε να δοθεί αποτέλεσμα σε ένα 
αγώνα/προσφορά ή να κατατάξει τους συμμετέχοντας βάσει αποκόμισης του ίδιου 
αποτελέσματος· 

ii. Οποιοσδήποτε από τους αναγραφόμενους συμμετέχοντες δεν παίξει οποιοδήποτε 
περαιτέρω ρόλο σε οποιοδήποτε επακόλουθο στάδιο του σχετικού 
αγώνα/κομματιού μετά την τοποθέτηση και/ή αποδοχή του στοιχήματος· 

iii. Κανένας από τους αναγραφόμενους συμμετέχοντες δεν περιληφθεί στην 
εφαρμόσιμη κατάταξη· 

iv. Εφόσον καθοριστεί ότι κανένας από τους αναγραφόμενους συμμετέχοντες δεν έχει 
κατορθώσει την απαραίτητη προϋπόθεση αφού το στοίχημα έχει τοποθετηθεί και/ή 
έχει γίνει αποδεκτό και δεν έχουν δοθεί πιθανότητες για τέτοιο αποτέλεσμα.  
 

27) Προσφορές που συγκρίνουν τα επιτεύγματα/αποδόσεις τριών συμμετεχόντων θα 
αντιμετωπίζονται όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην άνω ρήτρα, με εξαίρεση την περίπτωση 
δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες να έχουν την ίδια θέση τερματισμού, όπου και ισχύει ο 
«Κανόνας Dead Heat» όπως διευκρινίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Sportsbook 
του Unibet, στην <Ενότητα Β, Παρ. 5, Ρήτρα 14>. 
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28) Οι κανόνες για στοιχήματα “Outright” και “Place” ισχύουν για προσφορές που συγκρίνουν τα 

επιτεύγματα/επιδόσεις τεσσάρων ή περισσότερων συμμετεχόντων, με εξαίρεση αυτά των 
οποίων οι προσφορές αναγράφονται συγκεκριμένα ως «Στοιχηματισμός Γκρουπ». Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται σε περίπτωση που τουλάχιστον ένας 
από τους αναγραφόμενους συμμετέχοντες δεν συμπεριλαμβάνεται ενεργά για οποιοδήποτε λόγο 
μετά την τοποθέτηση και/ή αποδοχή του στοιχήματος. 
 

29) Εκτός και αν το αποτέλεσμα της προσφοράς έχει ήδη καθοριστεί πριν ανακοινωθεί οποιαδήποτε 
αλλαγή, τα στοιχήματα που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός/σύνολα ενός συμβάντος 
σε μια κούρσα (Π.χ. Πρώτος συμμετέχοντας που κέρδισε Χ γύρους, Όβερ/Άντερ Χάρτες που 
παίχτηκαν) ή τα όρια/διαφορά των ολοκληρωμένων συμβάντων μεταξύ συμμετεχόντων (Π.χ. 
Χάντικαπ Χάρτη, Ακριβές Σκορ Χάρτη στον αγώνα) θα θεωρούνται χαμένα σε περίπτωση που η 
μορφή του αγώνα αλλάξει πλήρως με τρόπο που θα άλλαζε τον πίνακα αυτών των συμβάντων 
και τις αντίστοιχες πιθανότητες τους, περιλαμβανομένων (και όχι μόνο) περιπτώσεων που ο 
αριθμός προγραμματισμένων Χαρτών αλλάξει από κάποιον περιττό αριθμό προγραμματισμένων 
Χαρτών που έχει προηγουμένως ανακοινωθεί (π.χ. Καλύτερος των 1/3/5) σε ένα άρτιο αριθμό 
προγραμματισμένων Χαρτών (π.χ. Καλύτερος των 2/4/6) και αντιστρόφως. Τα στοιχήματα θα 
παραμείνουν σε ισχύ και θα διευθετούνται ανάλογα για τις προσφορές στις οποίες η αλλαγή που 
έχει ανακοινωθεί δεν είναι σχετική (Π.χ. Οι πιθανότητες του αγώνα θα παραμένουν έγκυρες εάν ο 
αριθμός προγραμματισμένων Χαρτών αλλάξει από 3 που είχαν προηγουμένως ανακοινωθεί σε 
5), ή το αποτέλεσμα της προσφοράς έχει ήδη καθοριστεί πριν ανακοινωθεί οποιαδήποτε αλλαγή. 
Το εξής παράδειγμα προσφέρεται ως γενική κατευθυντήριος για την αντιμετώπιση των 
στοιχημάτων σε αντίστοιχες καταστάσεις: Ένα στοίχημα για «Νίκη στον 1ο Χάρτη» θα παρέμενε 
σε ισχύ εάν ο αγώνας αλλάξει σε 5 από 3 Χάρτες αλλά ένα στοίχημα Όβερ/Άντερ για τους 
Συνολικούς Χάρτες στον Αγώνα θα θεωρούνταν χαμένο σε αντίστοιχο σενάριο. 
 

30) Σε περίπτωση που το Unibet εσφαλμένα προσφέρει πιθανότητες και γραμμές βάσει ενός 
διαφορετικού αριθμού Χαρτών/Παιχνιδιών/Γύρων από τον σωστά προγραμματισμένο αριθμό 
αυτών των συμβάντων, στη διευθέτηση των προσφορών που αναφέρονται σε μια κούρσα για 
ένα συγκεκριμένο γεγονός/σύνολο ενός συγκεκριμένου συμβάντος (Π.χ. Πρώτος συμμετέχοντας 
που κερδίζει Χ γύρους, Όβερ/Άντερ Χάρτες που παίχτηκαν) ή τα περιθώρια/διαφορά 
ολοκληρωμένων συμβάντων μεταξύ συμμετεχόντων (Π.χ. Χάντικαπ Χάρτη, Ακριβές Σκορ Χάρτη 
στον αγώνα) θα θεωρούνται χαμένα σε περίπτωση που η μορφή του αγώνα είναι τελείως 
διαφορετική, με τρόπο που θα επηρέαζε τους πίνακες των συμβάντων αυτών και τις αντίστοιχες 
πιθανότητες τους, περιλαμβανομένων (και όχι μόνο) περιπτώσεων που ο αριθμός 
προγραμματισμένων Χαρτών υπολογίζεται ως άρτιος αριθμός Χαρτών (Π.χ. Καλύτερος των 
2/4/6) και αντιστρόφως. Τα στοιχήματα θα παραμείνουν σε ισχύ για τις προσφορές που 
ανακολουθία δεν είναι σχετική (Π.χ. Οι πιθανότητες που αγώνα θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμα 
και αν ο αριθμός προγραμματισμένων Χαρτών που παρατίθεται είναι 3 αντί για τους αρχικούς 5), 
ή το αποτέλεσμα της προσφοράς έχει ήδη αποφασιστεί πριν ανακοινωθεί η αλλαγή. Το εξής 
παράδειγμα προσφέρεται ως γενική κατευθυντήριος για την αντιμετώπιση των στοιχημάτων σε 
αντίστοιχες καταστάσεις: Ένα στοίχημα για «Νίκη στον 1ο Χάρτη» θα παρέμενε σε ισχύ εάν ο 
αγώνας αλλάξει σε 5 από 3 Χάρτες αλλά ένα στοίχημα Όβερ/Άντερ για τους Συνολικούς Χάρτες 
στον Αγώνα θα θεωρούνταν χαμένο σε αντίστοιχο σενάριο. 
 

31) Κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων γεγονότων το Unibet μπορεί να αποφασίσει, αποκλειστικά κατά 
την προσωπική του ευχέρεια, να προσφέρει μειωμένο αριθμό επιλογών συμμετεχόντων για 
προσφορές στοιχήματος, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιλογές στοιχήματος όπως 
«Any other», «The Field», ή παρόμοιες. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει όλους τους μη 
καταχωρισμένους συμμετέχοντες εκτός από αυτούς που αναφέρονται συγκεκριμένα ως 
διαθέσιμοι. Το Unibet διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρήσει/ορίσει περισσότερους συμμετέχοντες 
σε μετέπειτα στάδιο. Σε περίπτωση που αυτοί οι νέο-καταχωρισμένοι συμμετέχοντες αποτελούν 
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το νικητήριο αποτέλεσμα, θα θεωρείται πως ήταν μη καταχωρισμένοι μέχρι τη χρονική στιγμή 
που πράγματι εισάχθηκαν στη λίστα και τα αποτελέσματα θα διευθετούνται ανάλογα. 
 
 

32) Προσφορές που κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στην επίδοση ενός συμμετέχοντα σε ένα 
συγκεκριμένο αγώνα/χρονικό πλαίσιο (π.χ. Ομάδα Χ έναντι The Field ή Νικητής χωρίς την 
Ομάδα Χ) θα θεωρούνται χαμένα εάν οι αναφερόμενοι συμμετέχοντες δεν παίξουν ενεργό ρόλο 
τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο επακόλουθο στάδιο του σχετικού αγώνα/χρονικού πλαισίου 
αφού το στοίχημα έχει τοποθετηθεί και/ή έχει γίνει αποδεκτό. 
 

33) Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει με διαφορετικό αριθμό παικτών από αυτόν που 
εμπεριέχεται στους κανονισμούς του γεγονότος (Π.χ.: Εκατέρωθεν ομάδα ξεκινήσει ένα αγώνα 
με μονάχα 4 παίκτες αντί των προγραμματισμένων 5), όλα τα στοιχήματα θα καθορίζονται 
χαμένα. Σε περίπτωση που εκατέρωθεν ομάδα χάσει στιγμιαία και/ή μόνιμα από τον αγώνα 
οποιοδήποτε αριθμό παικτών, αφού ο αγώνας έχει ξεκινήσει με τον προβλεπόμενο αριθμό 
παικτών σύμφωνα με τους κανόνες του γεγονότος, τα στοιχήματα θα παραμένουν σε έγκυρα. 
 

34) Στοιχήματα σε αγώνες/γεγονότα στους οποίους υπάρχουν συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν 
διαφορετικό/λανθασμένο ψευδώνυμο ή χρησιμοποιούν «λογαριασμό smurf» θα παραμένουν σε 
ισχύ, αρκεί να μη γίνει εύλογα προφανές ότι ο συμμετέχοντας που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 
ψευδώνυμο δεν είναι αυτός που προοριζόταν αρχικά να είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 
στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα. 
 

35) Στοιχήματα για μια ομάδα θα θεωρούνται έγκυρα άσχετα με τα άτομα που χρησιμοποιούνται από 
την ομάδα αυτή ως συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που η οργανωτική ένωση θεωρήσει επιτρεπτό 
μια ομάδα να παίξει με κάποιο αναπληρωματικό συμμετέχοντα παίκτη ή αντικαταστάτη, όλα τα 
στοιχήματα θα παραμένουν έγκυρα αρκεί να εκδοθεί αποτέλεσμα. 
 

36) Οποιαδήποτε μορφή προκριματικών προ του κύριου τουρνουά (όπου ισχύει) θα θεωρείται 
έγκυρο κομμάτι αυτού του διαγωνισμού. Επομένως, οποιοσδήποτε συμμετέχοντας αποκλειστεί 
στο προκριματικό στάδιο θα θεωρηθεί ότι έχει χάσει από όποιον έχει προκριθεί εκ των προτέρων 
ή κατά τη διάρκεια του σταδίου προκριματικών. 
 

37) Σε περίπτωση στοιχημάτων στα οποία υπάρχει αναφορά σε χρονικά πλαίσια, αυτά θα πρέπει να 
ερμηνεύονται ως ακολούθως: το «μεταξύ των πρώτων 30 λεπτών» θα περιλαμβάνει οτιδήποτε 
συμβεί έως και τις 0 ώρες 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα· το «μεταξύ του 10ου και 20ου λεπτού» 
θα περιλαμβάνει ό,τι συμβαίνει από τα 10 λεπτά και 0 δευτερόλεπτα έως τα 19 λεπτά και 59 
δευτερόλεπτα. 
 

38) Οποιαδήποτε στοιχήματα αναφέρονται σε διάρκεια σημαίνουν τον πραγματικό χρόνο που έχει 
περάσει στο χάρτη/γύρο/γεγονός, όπου ισχύει. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα για Όβερ 30.5 
λεπτά σε ένα Χάρτη θα διευθετείται ως Όβερ μόλις 30.5 λεπτά έχουν περάσει στον συγκεκριμένο 
χάρτη. 
 

39) Οποιαδήποτε αναφορά στο «Νικητή» και/ή την «Ανώτερη» φάση θα παραμένει έγκυρη άσχετα 
με το αν Χάρτες και/ή άλλα πλεονεκτήματα αποδοθούν μέσω τους κανόνες της εκδήλωσης σε 
οποιοδήποτε συμμετέχοντα. Any reference to “Winner” and/or “Upper” bracket will remain valid 
regardless of whether Maps and/or any other advantages are awarded via the event rules to any 
participant. 
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2. Ειδικοί Κανόνες Παιχνιδιού 
 
 
 

A. Call of Duty 

(i) Πιθανότητες 
αγώνα 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winnerss» και/ή «Upper». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν 
λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για σκοπούς 
στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 
οποιοδήποτε συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει για τον 
ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει να γίνεται από τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, 
με το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 
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(iii) Συνολικοί 
Χάρτες 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» και/ή «Upper». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν 
μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ 
Χάρτη 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» και/ή «Upper». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν 
μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ 
• Οποιαδήποτε παράταση/έξτρα χάρτες χρειαστεί για τον καθορισμό του 

αποτελέσματος του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του) δε θα λαμβάνεται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι κανονικά προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια 
• Η διευθέτηση στοιχημάτων που αναφέρονται στη διάρκεια θα περιλαμβάνει 

επιπλέον οποιοδήποτε χρόνο απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε 
Παράταση/έξτρα Χάρτες για την ολοκλήρωση του αγώνα (ή κομματιού του), στον 
οποίο αναφέρεται η προσφορά. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της 
εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» και/ή 
«Upper» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 
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(vii) Χάρτης Χ 
• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 

αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(viii) Πρώτο 
Χ/Πρώτος στο 
X 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που θα 
καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός προκαθορισμένου συμβάντος. 
Εκτός και αν προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος (δηλαδή καμία 
ομάδα), σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φτάσει τον 
αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(ix) Άσσος 
• Το στοίχημα αναφέρεται στο εάν ένας μεμονωμένος συμμετέχοντας εξοντώσει 

μόνος του ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα σε οποιοδήποτε γύρο του αγώνα, ή 
κομμάτι του, όπως προσδιορίζεται στην προσφορά. 

 • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

 • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(x) Εξοντώσεις 
• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 

αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(xi) Εξοντώσεις 
Παίκτη 

• Το στοίχημα αναφέρεται στον αριθμό εξοντώσεων που έχει ο συγκεκριμένος 
παίκτης στον αγώνα, ή σε κομμάτι του, όπως προσδιορίζεται στην προσφορά. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
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αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

 

B. CS: GO 
 

(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν 
για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν 
λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για σκοπούς 
στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 
οποιοδήποτε συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει για τον 
ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει να γίνεται από τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν 
λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για σκοπούς 
στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 
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(iii) Συνολικοί 
Χάρτες 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν 
για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν 
μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ 
Χάρτη 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που αποδίδονται 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν 
για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν 
μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ 
• Οποιαδήποτε παράταση/έξτρα Γύροι χρειαστεί για τον καθορισμό του 

αποτελέσματος του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του) δε θα λαμβάνεται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι κανονικά προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Χάρτης Χ 
• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 

αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. 
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(vii) Συνολικοί 
Γύροι 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν 
μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

• Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αναφορά εντός της προσφορά για «Full 
Buy», πρέπει το «Full Buy» να επιτευχθεί ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της 
εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα θεωρείται 
ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(viii) Χάντικαπ 
Γύρου 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν 
μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

• Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αναφορά εντός της προσφορά για «Full 
Buy», πρέπει το «Full Buy» να πραγματοποιηθεί ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(ix) Γύρος Χ 
• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 

αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αναφορά εντός της προσφορά για «Full 
Buy», πρέπει το «Full Buy» να πραγματοποιηθεί ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Ο αναγραφόμενος Γύρος πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(x) Πρώτο 
Χ/Πρώτος 
στο X 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που θα 
καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός προκαθορισμένου συμβάντος. 
Εκτός και αν προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος (δηλαδή καμία 
ομάδα), σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φτάσει τον 
αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 
αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 
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• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(xi) Εξοντώσεις 
• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Γύροι για να αποφασιστεί το 

αποτέλεσμα του αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

 • Η διευθέτηση θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εξοντώσεις συμβούν μετά την 
έκρηξη ή απενεργοποίηση της βόμβας μεταξύ γύρων. 

 

C. Dota 2 
 

(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με 
το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 
οποιοδήποτε συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει για 
τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει να γίνεται από τον 
πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με 
το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 
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(iii) Συνολικοί 
Χάρτες 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν 
η γραμμή Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων 
που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ Χάρτη 
• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 

ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν 
η γραμμή Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων 
που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ 
• Όλοι οι κανονικά προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε 

να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια 
• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 

ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων 
της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα 
θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vii) Χάρτης Χ 
• Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα 

στοιχήματα. Ένας χάρτης που ολοκληρώνεται με «παράδοση» από 
εκατέρωθεν ομάδα θα θεωρείται ολοκληρωμένος και τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται ανάλογα. 

(viii) Πρώτο 
Χ/Πρώτος στο X 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που 
θα καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός προκαθορισμένου 
συμβάντος. Εκτός και αν προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος 
(δηλαδή καμία ομάδα), σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά θα 
επιστρέφονται. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 
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(ix) Εξοντώσεις/Σερί 
Εξοντώσεων 

• Όλα τα στοιχήματα σχετικά με εξοντώσεις και/ή σερί εξοντώσεων θα 
λαμβάνουν υπόψιν όλες τις εξοντώσεις από αντίπαλους συμμετέχοντες, όπως 
αρμόζει. Εξοντώσεις που γίνουν από οτιδήποτε δεν ελέγχεται από τους 
συμμετέχοντες δεν θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(x) Rampage/ Ultra-
Kill 

• Όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται στο Rampage/Ultra-Kill θα θεωρείται 
πως έχουν συμβεί μονάχα εάν ανακοινωθεί στον αγώνα (ή το κομμάτι του 
στο οποίο αναφέρεται το στοίχημα) μέσω του μπάνερ στην οθόνη. 

• Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

(xi) Ασσίστ 
• Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 

ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων 
της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα 
θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(xii) Κτίσματα • Για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων, τα εξής χαρακτηρίζονται ως 
«Κτίσματα» στο παιχνίδι: Στρατώνες, Ναοί και Πύργοι. Η «άρνηση» 
καταστροφής οποιωνδήποτε από τα προαναφερθέντα κτίσματα θα 
λαμβάνεται επίσης υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης. 

• Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

(xiii) Συμβάντα 
παιχνιδιού, 
αντικείμενα, και 
χαρακτήρες NPC 

• Για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων, οι προσφορές που σχετίζονται με 
τα ακόλουθα αντικείμενα, συμβάντα στο παιχνίδι και χαρακτήρες NPC 
απαιτούν να ολοκληρωθούν όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία αναφέρεται 
η προσφορά, ώστε να στοιχήματα να ισχύουν, εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει αποφασιστεί ήδη πριν την διακοπή του παιχνιδιού, και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

• Aegis 

• Buyback 

• Courier 

• Divine Rapier 

• Mega-creeps  

• Να φτάσει κάποιος στο μέγιστο επίπεδο 

• Roshans 

• To Unibet διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει μαζί με τα άνω 
οποιαδήποτε άλλα συμβάντα του παιχνιδιού, αντικείμενα και χαρακτήρες 
NPC που δεν αναγράφονται, ενόσω ταιριάζουν εύλογα στις ίδιες 
κατηγορίες με αυτές που αναφέρονται πάνω. 
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D. Dragon Ball 
 

(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε 
να ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Παιχνιδιών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που 
εκδίδεται εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη 
του αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση 
στοιχημάτων περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία 
θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, 
με το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα 
για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 
οποιοδήποτε συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει 
για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο 
ίδιο τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει να γίνεται από το 
πρώτο προγραμματισμένο Παιχνίδι ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που 
εκδίδεται εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη 
του αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση 
στοιχημάτων περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία 
θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, 
με το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα 
για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικά 
Παιχνίδια 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε 
να ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Παιχνιδιών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός 
εάν η γραμμή Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 
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(iv) Χάντικαπ 
Παιχνιδιών 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε 
να ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Παιχνιδιών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός 
εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ 
• Όλα τα κανονικά προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να ολοκληρωθούν 

ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια 
• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 

ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων 
της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα 
θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vii) Παιχνίδι 
Χ/Γύρος Χ 

• Το κανονικά προγραμματισμένο Παιχνίδι/Γύρος (όπως αρμόζει) πρέπει να 
ολοκληρωθεί ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(viii) Συνολικοί 
Γύροι 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός 
εάν η γραμμή Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων 
της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα 
θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(ix) Χάντικαπ 
Γύρου 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός 
εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

 

E. FIFA 
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(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Τα αποτελέσματα στοιχημάτων θα αποφασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων 
των αγώνων κατά τη διάρκεια του Κανονικού Χρόνου. Εκτός και αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της Παράτασης δε θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το 
εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Να περάσει η 
ομάδα 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/ για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του 
αγώνα (ή οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό 
εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

(iii) Συνολικά Γκολ 
• Τα αποτελέσματα στοιχημάτων θα αποφασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων 

των αγώνων κατά τη διάρκεια του Κανονικού Χρόνου. Εκτός και αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της Παράτασης δε θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα κομμάτια του αγώνα στα οποία η προσφορά αναφέρεται πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και αν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη καθοριστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και δε θα μπορούσε να 
προκύψει διαφορετικό αποτέλεσμα από οποιαδήποτε περαιτέρω συνέχιση του 
παιχνιδιού. 

(iv) Χάντικαπ 
• Τα αποτελέσματα στοιχημάτων θα αποφασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων 

των αγώνων κατά τη διάρκεια του Κανονικού Χρόνου. Εκτός και αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της Παράτασης δε θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία η προσφορά αναφέρεται πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(v) Ακριβές Σκορ 
• Τα αποτελέσματα στοιχημάτων θα αποφασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων 

των αγώνων κατά τη διάρκεια του Κανονικού Χρόνου. Εκτός και αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά 
τη διάρκεια της Παράτασης δε θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα κομμάτια του αγώνα στα οποία η προσφορά αναφέρεται πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
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F. Hearthstone 
 

(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα θα 
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, 
αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Παιχνίδι ξαναπαιχτεί εξαιτίας ισοπαλίας, το 
αποτέλεσμα από το αρχικό Παιχνίδι θα απορρίπτεται και θα καταμετράται το 
αποτέλεσμα από το επαναληπτικό Παιχνίδι για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

(ii) Συνολικά 
Παιχνίδια 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με το πρώτο προγραμματισμένο Παιχνίδι ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Παιχνιδιών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Οποιοδήποτε παιχνίδι επαναληφθεί λόγω ισοπαλίας θα μετρά ως μόνο 1 
παιχνίδι. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν 
τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά 
τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν 
εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iii) Χάντικαπ 
Παιχνιδιών 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με το πρώτο προγραμματισμένο Παιχνίδι ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Παιχνιδιών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που οποιοδήποτε παιχνίδι επαναληφθεί λόγω πατ, το 
αποτέλεσμα από τον αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει η επανάληψη θα 
καταμετράται για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν 
τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη φυσική του 
ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν 
εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Παιχνίδι Χ 
• Το αναγραφόμενο προγραμματισμένο Παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να 

ισχύουν τα στοιχήματα. 

 

G. Heroes of the Storm 
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(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που 
εκδίδεται εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη 
του αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση 
στοιχημάτων περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία 
θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, 
με το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα 
για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 
οποιοδήποτε συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει 
για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο 
ίδιο τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει να γίνεται από τον 
πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που 
εκδίδεται εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη 
του αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση 
στοιχημάτων περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία 
θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

 
• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, 

με το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα 
για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικοί 
Χάρτες 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός 
εάν η γραμμή Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει 
ήδη ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε 
περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

 

(iv) Χάντικαπ Χάρτη 
• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 

ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
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από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός 
εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ 
• Όλοι οι κανονικά προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν 

ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια 
• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 

ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων 
της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα 
θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vii) Χάρτης Χ 
• Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα 

στοιχήματα. 

(viii) Πρώτο 
Χ/Πρώτος στο X 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των συμμετεχόντων είναι ο πρώτος 
που θα καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός 
προκαθορισμένου συμβάντος. Εκτός και αν προσφέρεται επιλογή ισόπαλου 
αποτελέσματος (δηλαδή καμία ομάδα), σε περίπτωση που κανένας από 
τους συμμετέχοντες δεν φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

 • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 

 •  

Εξοντώσεις/Σερί Εξοντώσεων • Όλα τα στοιχήματα σχετικά με εξοντώσεις και/ή σερί εξοντώσεων θα 
λαμβάνουν υπόψιν όλες τις εξοντώσεις από αντίπαλους συμμετέχοντες, 
όπως αρμόζει. Εξοντώσεις που γίνουν από οτιδήποτε δεν ελέγχεται από 
τους συμμετέχοντες δεν θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε 
συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 
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(ix) Συμβάντα 
παιχνιδιού, 
αντικείμενα, και 
χαρακτήρες NPC 

• Για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων, οι προσφορές που σχετίζονται 
με τα ακόλουθα αντικείμενα, συμβάντα στο παιχνίδι και χαρακτήρες 
NPC απαιτούν να ολοκληρωθούν όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία 
αναφέρεται η προσφορά, ώστε να στοιχήματα να ισχύουν, εκτός εάν 
το αποτέλεσμα έχει αποφασιστεί ήδη πριν την διακοπή του παιχνιδιού, 
και οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Στόχοι 

• Να φτάσει κάποιος στο μέγιστο επίπεδο 

•  

• Όλα τα στοιχήματα σχετικά με τους στόχους αναφέρονται μόνο στους 
ειδικούς για τον εκάστοτε χάρτη στόχους. Το να κερδίσει κάποιος στο Χάρτη 
δε θα θεωρείται «στόχος» για σκοπούς διευθέτησης. Εκτός και αν έχει 
προσφερθεί ισόπαλο αποτέλεσμα (δηλ. καμία ομάδα) ως επιλογή, σε 
περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες δε φτάσει το 
αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

• To Unibet διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει μαζί με τα άνω 
οποιαδήποτε άλλα συμβάντα του παιχνιδιού, αντικείμενα και χαρακτήρες 
NPC που δεν αναγράφονται, ενόσω ταιριάζουν εύλογα στις ίδιες κατηγορίες 
με αυτές που αναφέρονται πάνω. 

 

H. League of Legends 
 

(i) Πιθανότητες 
Αγώνα 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με 
το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από 
οποιοδήποτε συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει για 
τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει να γίνεται από τον 
πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της προσφοράς που εκδίδεται 
εντός διαστήματος 36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 
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• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με ισόπαλο αποτέλεσμα, με 
το εν λόγω αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικοί 
Χάρτες 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν 
η γραμμή Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων 
που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ Χάρτη 
• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να 

ισχύουν τα στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών που 
αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

 
• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 

ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση 
από την κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν 
η γραμμή Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων 
που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Όλοι οι κανονικά προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε 
να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των κανόνων 
της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» θα 
θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 
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(vii) Χάρτης Χ • Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα 
στοιχήματα. Ένας χάρτης που ολοκληρώνεται με «παράδοση» από 
εκατέρωθεν ομάδα θα θεωρείται ολοκληρωμένος και τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται ανάλογα. 

(viii) Πρώτο 
Χ/Πρώτος στο X 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που 
θα καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός προκαθορισμένου 
συμβάντος. Εκτός και αν προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος 
(δηλαδή καμία ομάδα), σε περίπτωση που κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά θα 
επιστρέφονται. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(ix) Άσσος • Το στοίχημα αναφέρεται στο εάν ένας μεμονωμένος συμμετέχοντας 
εξοντώσει τον τελευταίο ζωντανό ήρωα της αντίπαλης ομάδας. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(x) Εξοντώσεις/Σερί 
Εξοντώσεων 

• Όλα τα στοιχήματα σχετικά με εξοντώσεις και/ή σερί εξοντώσεων θα 
λαμβάνουν υπόψιν όλες τις εξοντώσεις από αντίπαλους συμμετέχοντες, όπως 
αρμόζει. Εξοντώσεις που γίνουν από οτιδήποτε δεν ελέγχεται από τους 
συμμετέχοντες δεν θα μετρούν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

 • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση 
του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Ασσίστ • Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει 
να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το 
αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού 
και οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους συμμετέχοντες μέσω των 
κανόνων της εκδήλωσης που προέρχεται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Κτίσματα • Για σκοπούς διευθέτησης, τα εξής χαρακτηρίζονται ως «Κτίσματα στο 
παιχνίδι: Πύργοι και Inhibitors, και η καταστροφή των εν λόγω κτιρίων 
θα θεωρείται πάντοτε πως έγινε από τους αντιπάλους. 

• Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία αναφέρεται η προσφορά πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το 
αποτέλεσμα έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και 
οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Συμβάντα παιχνιδιού, αντικείμενα, και 
χαρακτήρες NPC 

• Για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων, οι προσφορές που σχετίζονται 
με τα ακόλουθα αντικείμενα, συμβάντα στο παιχνίδι και χαρακτήρες NPC 
απαιτούν να ολοκληρωθούν όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία 
αναφέρεται η προσφορά, ώστε να στοιχήματα να ισχύουν, εκτός εάν το 
αποτέλεσμα έχει αποφασιστεί ήδη πριν την διακοπή του παιχνιδιού, και 
οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 
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• Βαρόνοι 

• Δράκοι 

• Να φτάσει κάποιος το μέγιστο επίπεδο 

• Αγγελιαφόρος του Φαραγγιού (Rift Herald) 

• To Unibet διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει μαζί με τα άνω 
οποιαδήποτε άλλα συμβάντα του παιχνιδιού, αντικείμενα και 
χαρακτήρες NPC που δεν αναγράφονται, ενόσω ταιριάζουν εύλογα 
στις ίδιες κατηγορίες με αυτές που αναφέρονται πάνω. 

 
I. Overwatch 

 

(i) Πιθανότητες 
αγώνα 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών 
που αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι 
προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners». 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω Χάρτες θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την 
διευθέτηση στοιχημάτων περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα 
οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με 
ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω αποτέλεσμα να 
μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
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σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά 
θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα 
Σειράς Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό αποτέλεσμα 
που προκύπτει από οποιοδήποτε συνδυασμό 
διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων που ισχύει για 
τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται μεταξύ των ίδιων 
συμμετεχόντων στο ίδιο τουρνουά. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων πρέπει 
να γίνεται από τον πρώτο προγραμματισμένο Χάρτη 
ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

 
• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 

προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την 
διευθέτηση στοιχημάτων περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα 
οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται με 
ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω αποτέλεσμα να 
μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό αποτέλεσμα για 
σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά 
θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικοί Χάρτες • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
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παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών 
που αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι 
προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» 
και/ή «Upper». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω 
Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε 
επακόλουθη απόφαση από την κυβερνητική ένωση, 
τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η 
γραμμή Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το 
στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει 
αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ Χάρτη • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε Χαρτών 
που αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι οποίοι 
προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία «Winners» 
και/ή «Upper». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω 
Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 
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• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με οποιαδήποτε 
επακόλουθη απόφαση από την κυβερνητική ένωση, 
τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η 
γραμμή Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το 
στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει 
αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Οποιαδήποτε παράταση/έξτρα χάρτες χρειαστεί για 
τον καθορισμό του αποτελέσματος του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του) δε θα λαμβάνεται υπόψιν 
για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι κανονικά προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει 
να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια • Η διευθέτηση στοιχημάτων που αναφέρονται στη 
διάρκεια θα περιλαμβάνει επιπλέον οποιοδήποτε 
χρόνο απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε 
Παράταση/έξτρα Χάρτες για την ολοκλήρωση του 
αγώνα (ή κομματιού του), στον οποίο αναφέρεται η 
προσφορά. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν 
τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και 
οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» και/ή «Upper» θα θεωρείται ως «0» 
(μηδέν) λεπτά για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 
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(vii) Χάρτης Χ • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί για 
να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(viii) Πρώτο Χ/Πρώτος 
στο X 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των 
συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που θα 
καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός 
προκαθορισμένου συμβάντος. Εκτός και αν 
προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος 
(δηλαδή καμία ομάδα), σε περίπτωση που κανένας 
από τους συμμετέχοντες δεν φτάσει τον 
αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά θα 
επιστρέφονται. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν 
τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και 
οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(ix) Εξοντώσεις/Σερί 
Εξοντώσεων 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 
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• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν 
τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και 
οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(x) Εξοντώσεις Παίκτη • Το στοίχημα αναφέρεται στον αριθμό εξοντώσεων 
που έχει ο συγκεκριμένος παίκτης στον αγώνα, ή σε 
κομμάτι του, όπως προσδιορίζεται στην προσφορά. 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση/έξτρα Χάρτες 
για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν αναφέρεται 
κάτι διαφορετικό εντός της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τον επιπρόσθετο 
παιχνίδι θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν 
τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και 
οποιαδήποτε συνέχιση του παιχνιδιού δεν θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

J. PUBG 

(i) Nικητής Αγώνα • Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του αγώνα 
θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την 
διευθέτηση στοιχημάτων περιλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε αποφάσεων περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς, αποσύρσεις, παραχωρήσεις, κ.λπ., τα 
οποία θα ληφθούν υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων, νικητές θα 
θεωρούνται ο τελευταίος ζωντανός 
παίκτης/δυάδα/ομάδα. 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από οποιοδήποτε 
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(ii) Αποτέλεσμα Σειράς 
Αγώνων 

συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων 
που ισχύει για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται 
μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. Για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων, 
ο παίκτης/δυάδα/ομάδα που έχει συγκεντρώσει 
τους περισσότερους πόντους κατά τα παιχνίδια 
της σειράς αγώνων θα θεωρείται ως νικητής της 
σειράς αυτής. Για τη διευθέτηση θα λαμβάνονται 
επίσης υπόψιν οποιοιδήποτε έξτρα Χάρτες, 1 
εναντίον 1 και/ή οποιοδήποτε παιχνίδι η 
κυβερνητική ένωση ενδέχεται να προσθέσει για να 
σπάσει την ισοπαλία. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που μετά από οποιοδήποτε μέτρο 
λάβει η κυβερνητική οργάνωση για το σπάσιμο της 
ισοπαλίας η προσφορά ολοκληρωθεί με ισοπαλία, 
με το αποτέλεσμα αυτό να μην έχει προσφερθεί 
ως πιθανό αποτέλεσμα για σκοπούς 
στοιχηματισμού, τα στοιχηματισμένα ποσά θα 
επιστρέφονται. 

(iii) Διάρκεια • Όλα τα μέρη του αγώνα στα οποία η προσφορά 
αναφέρεται (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε 
επιπρόσθετου παιχνιδιού ενδέχεται η κυβερνητική 
ένωση να προσθέσει για «σπάσιμο» ισοπαλίας), 
πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να στέκουν τα 
στοιχήματα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει 
αποφασιστεί πριν την διακοπή του παιχνιδιού και 
οποιαδήποτε συνέχεια παιχνιδιού δε θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. 
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(iv) Πρώτο Χ/Πρώτος στο 
Χ 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των 
συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που θα 
καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό ενός 
προκαθορισμένου συμβάντος. Εκτός και αν 
προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος 
(δηλαδή καμία ομάδα), σε περίπτωση που 
κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φτάσει τον 
αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά 
θα επιστρέφονται. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

(v) Εξοντώσεις • Όλα τα στοιχήματα σχετικά με εξοντώσεις και/ή 
σερί εξοντώσεων θα λαμβάνουν υπόψιν όλες τις 
εξοντώσεις από αντίπαλους συμμετέχοντες, όπως 
αρμόζει. Εξοντώσεις που γίνουν από οτιδήποτε 
δεν ελέγχεται από τους συμμετέχοντες δεν θα 
μετρούν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

 • Ως γενικό κανόνα, οι εξοντώσεις που γίνονται στην 
«κόκκινη ζώνη» δε θα μετρούν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων, ενώ οι εξοντώσεις που 
γίνονται από οχήματα (αυτοκίνητα, φορτηγά, 
μοτοσυκλέτες, βάρκες και τζετ σκι) θα 
καταχωρούνται υπέρ της ομάδας που έλεγχε το 
συγκεκριμένο όχημα. 

 • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 
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K. Rocket League 

 

(i) Πιθανότητες Αγώνα • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση για να 
αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό εντός της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα Σειράς 
Αγώνων 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση για να 
αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό εντός της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 



 117 
 
 
 
 

παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(iii) Συνολικά Γκολ • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση για να 
αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό εντός της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα κομμάτια του αγώνα στα οποία η 
προσφορά αναφέρεται πρέπει να ολοκληρωθούν 
ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός και αν το 
αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί πριν την διακοπή 
του παιχνιδιού και δε θα μπορούσε να προκύψει 
διαφορετικό αποτέλεσμα από οποιαδήποτε 
περαιτέρω συνέχιση του παιχνιδιού. 

(iv) Χάντικαπ • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση για να 
αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό εντός της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα κομμάτια του αγώνα στα οποία η 
προσφορά αναφέρεται πρέπει να ολοκληρωθούν 
ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Σε περίπτωση που χρειαστεί Παράταση για να 
αποφασιστεί το αποτέλεσμα του αγώνα (ή 
οποιουδήποτε μέρους του), και εκτός αν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό εντός της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τον επιπρόσθετο παιχνίδι θα λαμβάνονται 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα κομμάτια του αγώνα στα οποία η 
προσφορά αναφέρεται πρέπει να ολοκληρωθούν 
ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
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L. Starcraft 2 

 

(i) Πιθανότητες Αγώνα • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη 
κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
τα εν λόγω Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει η 
επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

(ii) Αποτέλεσμα Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από οποιοδήποτε 
συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων 
που ισχύει για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται 
μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων 
πρέπει να γίνεται από τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα 
της προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 
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36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει 
η επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

(iii) Συνολικοί Χάρτες • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Χαρτών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι 
οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Νικητές». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω 
Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης παιχτεί ξανά εξαιτίας πατ 
θα μετρήσει ως μόνο 1 χάρτης. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν 
τη φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το 
στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη χρονική 
στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 
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(iv) Χάντικαπ Χάρτη • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τον πρώτο 
προγραμματισμένο Χάρτη ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Χαρτών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες οι 
οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω 
Χάρτες θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει 
η επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλοι οι προγραμματισμένοι Χάρτες πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν 
τη φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Χάντικαπ στην οποία έχει τοποθετηθεί το 
στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη χρονική 
στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει η 
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επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vi) Διάρκεια • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει η 
επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Οποιοσδήποτε Χάρτης ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vii) Χάρτης Χ • Ο αναγραφόμενος Χάρτης πρέπει να ολοκληρωθεί 
για να ισχύουν τα στοιχήματα. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει η 
επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο ποιος εκ των 
συμμετεχόντων είναι ο πρώτος που θα 
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(viii) Πρώτο Χ/Πρώτος στο 
Χ 

καταφέρει/φτάσει τον αναγραφόμενο αριθμό 
ενός προκαθορισμένου συμβάντος. Εκτός και αν 
προσφέρεται επιλογή ισόπαλου αποτελέσματος 
(δηλαδή καμία ομάδα), σε περίπτωση που 
κανένας από τους συμμετέχοντες δεν φτάσει τον 
αναγραφόμενο αριθμό, τα στοιχηματισμένα ποσά 
θα επιστρέφονται. 

• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χάρτης 
επαναληφθεί λόγω πατ, το αποτέλεσμα από τον 
αρχικό Χάρτη θα απορρίπτεται και μονάχα το 
αποτέλεσμα από τον Χάρτη στον οποίο έχει γίνει η 
επανάληψη θα καταμετράται για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

 

M. Street Fighter 

 

(i) Πιθανότητες Αγώνα • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
οι οποίοι προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω 
Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
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αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από οποιοδήποτε 
συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων 
που ισχύει για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται 
μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων 
πρέπει να γίνεται από το πρώτο 
προγραμματισμένο Παιχνίδι ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα της 
προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 36 
ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικά Παιχνίδια • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω 
Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
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φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ Παιχνιδιών • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω 
Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Όλα τα κανονικά προγραμματισμένα Παιχνίδια 
πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
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παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vii) Πρώτο Χ/Πρώτος στο 
Χ 

• Το κανονικά προγραμματισμένο Παιχνίδι/Γύρος 
(όπως αρμόζει) πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. 

(viii) Συνολικοί Γύροι • Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν 
τη φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή 
Όβερ/Άντερ στην οποία έχει τοποθετηθεί το 
στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί κατά τη χρονική 
στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. Σε περίπτωση 
που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα διευθετούνται 
βάσει των αποτελεσμάτων που μπορούν 
εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης 
του αγώνα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά 
για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(ix) Χάντικαπ Γύρου • Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν 
τη φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ 
στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης 
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του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

 

N. Super Smash Bros 

 

(i) Πιθανότητες Αγώνα • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους 
συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την 
λεγόμενη κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα 
της προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 
36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από οποιοδήποτε 
συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων 
που ισχύει για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται 
μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 
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• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων 
πρέπει να γίνεται από το πρώτο 
προγραμματισμένο Παιχνίδι ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα 
της προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 
36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικά Παιχνίδια • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους 
συμμετέχοντες τα οποία προέρχονται από την 
λεγόμενη κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. 
Σε περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν 
τη φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα 
θεωρούνται χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ 
στην οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης 
του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 



 128 
 
 
 
 

αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ Παιχνιδιών • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω 
Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Όλα τα κανονικά προγραμματισμένα Παιχνίδια 
πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 
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(vii) Παιχνίδι Χ/Γύρος Χ • Το κανονικά προγραμματισμένο Παιχνίδι/Γύρος 
(όπως αρμόζει) πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. 

(viii) Συνολικοί Γύροι • Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Όβερ/Άντερ στην 
οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης 
του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(ix) Χάντικαπ Γύρου • Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

 

O. Tekken 
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(i) Πιθανότητες Αγώνα • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους 
συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από την 
λεγόμενη κατηγορία «Winners». Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα εν λόγω Παιχνίδια θα 
λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης 
στοιχημάτων. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα 
της προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 
36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(ii) Αποτέλεσμα Σειράς 
Αγώνων 

• Το στοίχημα αναφέρεται στο αθροιστικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από οποιοδήποτε 
συνδυασμό διαδοχικών αγώνων/σειράς αγώνων 
που ισχύει για τον ίδιο γύρο/στάδιο που παίζεται 
μεταξύ των ίδιων συμμετεχόντων στο ίδιο 
τουρνουά. 

• Η εκκίνηση για όλα τα ματς στη σειρά αγώνων 
πρέπει να γίνεται από το πρώτο 
προγραμματισμένο Παιχνίδι ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

• Η πρώτη επίσημη απόφαση για το αποτέλεσμα 
της προσφοράς που εκδίδεται εντός διαστήματος 
36 ωρών από την ολοκλήρωση/εγκατάλειψη του 
αγώνα θα αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 
για την διευθέτηση στοιχημάτων 
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περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αποφάσεων 
περιλαμβάνουν αποκλεισμούς, αποσύρσεις, 
παραχωρήσεις, κ.λπ., τα οποία θα ληφθούν 
υπόψιν για σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Σε περιπτώσεις που η προσφορά ολοκληρώνεται 
με ισόπαλο αποτέλεσμα, με το εν λόγω 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμο ως πιθανό 
αποτέλεσμα για σκοπούς στοιχηματισμού, τα 
στοιχηματισμένα ποσά θα επιστρέφονται. 

(iii) Συνολικά Παιχνίδια • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners ». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω 
Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 

• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(iv) Χάντικαπ Παιχνιδιών • Η εκκίνηση πρέπει να γίνει με τα πρώτα 
προγραμματισμένα Παιχνίδια ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε 
Παιχνιδιών που αποδίδονται στους συμμετέχοντες 
τα οποία προέρχονται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners». Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εν λόγω 
Παιχνίδια θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς 
διευθέτησης στοιχημάτων. 
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• Όλα τα προγραμματισμένα Παιχνίδια πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 

(v) Ακριβές Σκορ • Όλα τα κανονικά προγραμματισμένα Παιχνίδια 
πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα 
στοιχήματα. 

(vi) Διάρκεια • Όλα τα μέρη ενός αγώνα στα οποία αναφέρεται η 
προσφορά πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα εκτός εάν το αποτέλεσμα 
έχει ήδη αποφασιστεί πριν την διακοπή του 
παιχνιδιού και οποιαδήποτε συνέχιση του 
παιχνιδιού δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(vii) Παιχνίδι Χ/Γύρος Χ • Το κανονικά προγραμματισμένο Παιχνίδι/Γύρος 
(όπως αρμόζει) πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να 
ισχύουν τα στοιχήματα. 

(viii) Συνολικοί Γύροι • Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Όβερ/Άντερ στην 
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οποία έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη 
ξεπεραστεί κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης 
του αγώνα. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα 
στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των 
αποτελεσμάτων που μπορούν εξαχθούν μέχρι τη 
χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 

• Οποιοδήποτε Παιχνίδι ανατίθεται στους 
συμμετέχοντες μέσω των κανόνων της εκδήλωσης 
που προέρχεται από την λεγόμενη κατηγορία 
«Winners» θα θεωρείται ως «0» (μηδέν) λεπτά για 
σκοπούς διευθέτησης στοιχημάτων. 

(ix) Χάντικαπ Γύρου • Όλοι οι προγραμματισμένοι Γύροι πρέπει να 
ολοκληρωθούν ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε 
περίπτωση που ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν τη 
φυσική του ολοκλήρωση και άσχετα με 
οποιαδήποτε επακόλουθη απόφαση από την 
κυβερνητική ένωση, τα στοιχήματα θα θεωρούνται 
χαμένα εκτός εάν η γραμμή Χάντικαπ στην οποία 
έχει τοποθετηθεί το στοίχημα έχει ήδη ξεπεραστεί 
κατά τη χρονική στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα. 
Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, τα στοιχήματα θα 
διευθετούνται βάσει των αποτελεσμάτων που 
μπορούν εξαχθούν μέχρι τη χρονική στιγμή 
εγκατάλειψης του αγώνα. 
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