
Hogyan fogadjunk a lóversenyen?

Fogadási típusok
TÉT: a gyõztes lovat kell eltalálni

HELY: az általunk játszott lónak az elsõ háromban kell végezni

(hét, vagy kevesebb indulónak adott lónál az elsõ kettõben)

BEFUTÓ: az elsõ két helyezettet kell eltalálni helyes sorrendben

HÁRMASBEFUTÓ: az elsõ három helyezettet kell eltalálnunk he-

lyes sorrendben

BEFUTÓ TÉT: az elsõ két lovat kell eltalálni sorrend nélkül

BEFUTÓ HELY: az általunk játszott két lónak az elsõ háromban kell

végezni

HÁRMAS: az elsõ három helyezettet kell eltalálni sorrend nélkül

2 a 4-bõl: az általunk játszott két lónak az elsõ négyben kell végezni

NÉGYES+: az elsõ négy helyezettet kell eltalálni helyes sorrendben

ÖTÖSBEFUTÓ: az elsõ öt helyezettet kell eltalálni helyes sorrend-

ben

MULTI 4/5/6/7: négy, öt, hat vagy hét lovat kell játszani és a meg-

játszott lovak közül négynek az elsõ négyben kell lenni sorrend nél-

kül. Az osztalék a Multi 4 esetében a legmagasabb, hiszen ott jelöl-

tük meg a legkevesebb lovat

FLEXI 50 és 25 formulával felezheti vagy negyedelheti a fogadási

alaptétet több fogadási kombináció esetén

SMART: (gépi fogadás) lehetõség van a számítógép által segített

fogadás megkötésére

Tartalék ló: Tét, Hely és Multi fogadási típus kivételével lehetõség

van tartalék ló megjelölésére is ingyenesen

Hogyan tegye meg fogadását?
- válasszon egy futamot az aktuális fogadási ajánlatból (pálya, fu-

tamszám)

- böngéssze az indulókat, válassza ki a kedvenceit, hívja segítsé-

gül a hivatalos véleményt, és a lovak aktuális formáit, a verseny-

zõk statisztikáját, friss eredményeit

- döntse el, hogy a felkínált fogadási típusok közül melyikkel sze-

retné megjátszani a kiválasztott lovat, lovakat (legegyszerûbb és

legkönnyebben eltalálható játéktípus a hely, majd a tét, befutó és

hármasbefutó következik, természetesen az esetleges nyeremé-

nyek is jóval magasabbak lehetnek a kombinációs játékoknál)

- fáradjon egy kasszához, és adja le játékát (ajánlott a fogadószel-

vény kitöltése, de lehet szóban is játszani)

- pálya- és futamszám

- fogadási típus megnevezése

- alaptét összege

- játszani kívánt ló vagy lovak programszáma

- igény szerint a Flexi formula használata (50% vagy 25%)

- ellenõrizze le a kapott tikettet, és gyõzõdjön meg arról, hogy azt

a játékot tartalmazza, mint amilyenre gondolt

- drukkoljon, és ha nyert, vegye fel a nyereményét

- ne feledje: a speciális osztalékoknak és annak köszönhetõen,

hogy a rendszer mindenképpen keres nyerõ tikettet az adott fu-

tamban, érdemes leellenõriztetni a tikettet a kifizetések megkezdé

se után

- Nagy a játékok palettája, a hagyományos fogadási típusok mellett újakat is kínálhat a fogadásszervezõ.

- Egyes játéktípusoknál, többféle variációra is osztalékot fizet a Totalizatõr, illetve mindenképpen keres nyerõ tikettet, éppen ezért a fo-

gadószelvényeket érdemes megtartani és leellenõriztetni, hogy nyert-e.

- A Fogadásszervezõ futamonként határozza meg, hogy az alapjátékok (Tét, Hely, Befutó, Hármasbefutó) mellett milyen játékokat kínál

a fogadóknak.

- Tökéletesen kezeli a kártyás fogadást is a hagyományos bemondás mellett, így jelentõsen felgyorsult a játék.

- Párhuzamosan több pályát tud egyszerre kezelni, megszûnik a hazai és külföldi futamok egymásra csúszása, ezekre egymástól füg-

getlenül lehet fogadni, de fontos figyelni, hogy a játszani kívánt futam melyik "pályán" szerepel a fogadási kínálatban.

- Az osztalékszámítás automatikus és gyors, a hivatalos eredménytõl számított 15 perctõl kezdve már indul a kifizetés.

- A kombinációs játékoknál bevezetésre került a Flexi 50 (%) és Flexi 25 (%) formula, ami a 200 Ft-os alaptétet felezi, vagy negyedeli,

így akár 50 Ft-ért is lehet már játszani, de egy tikett árának el kell érnie a 200 forintot.

- Az osztalékokat 1 Ft-os "eszmei" alaptétre számolja és jelzi a rendszer! Ezeket szorzóként kell kezelni, a nyeremény nagysága attól

függ, hogy milyen alaptéttel játszottuk meg a nyerõ kombinációt.

Az elõre nyomtatott "Fogadószelvény"-en a játszani kívánt adatokat X-szel kell megjelölni. Segítségével
nyugodtan átgondolhatunk egy-egy futamot, de akár  több futamra is kitölthetünk "Fogadószelvény"-t, így
kevesebb idõt kell tölteni a kasszánál, nem maradunk le a versenyekrõl.
Egy fogadószelvényen csak egy futamra lehet játszani! www.kincsempark.hu


