Αυςτραλιανό Ποδόςφαιρο
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Αμερικάνικo Ποδόςφαιρο
Σφποσ τοιχιματοσ
Αποτζλεςμα
Θμιχρόνου

Επιλογζσ
1
Χ
2

Περιγραφι
Ποιο κα είναι το ακριβζσ ςκορ του αγϊνα μετά
τθ λιξθ του θμιχρόνου.

Θμίχρονο/Σελικό

1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2

Ο ςυνδυαςμόσ του αποτελζςματοσ θμιχρόνου
μαηί με το τελικό αποτζλεςμα.
Πχ. Επιλογι Χ/2: ο αγϊνασ ιταν ιςόπαλοσ ςτο
θμίχρονο και θ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ
του αγϊνα βρικε νικιτρια τθν φιλοξενοφμενθ
ομάδα. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Μονά/Ηυγά

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ λιξθ
τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ ι
ηυγόσ;

Μονά/Ηυγά - Α'
Θμιχρόνου

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ λιξθ
του Α’ Ημιχρόνου μονόσ ι ηυγόσ;

Μονά/Ηυγά Παράταςθ

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ λιξθ
τθσ παράταςθσ μονόσ ι ηυγόσ;

Παράταςθ;

Ναι
Όχι

Θα υπάρξει παράταςθ ςτον αγϊνα;

Περίοδοσ με το
Τψθλότερο κορ

1θ περίοδοσ
2θ περίοδοσ
3θ περίοδοσ
4θ περίοδοσ
Κςεσ

Κατά τθ διάρκεια ποιασ περιόδου κα
ςθμειωκοφν οι περιςςότεροι πόντοι. Η επιλογι
«Κςα» είναι για τθν περίπτωςθ που το ςφνολο
πόντων ανά περίοδο είναι ίςο.

Σελικό Αποτζλεςμα

1
Χ
2

Ποιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα μετά τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Under/Over

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
5,5);

Under/Over - A'
Θμίχρονο

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο μετά
τθν λιξθ του Α’ Ημιχρόνου (πχ. 5,5);

Under/Over Παράταςθ

Under
Over

Θα ζχει θ παράταςθ περιςςότερουσ ι
λιγότερουσ πόντουσ από το προκακοριςμζνο
ςφνολο (πχ. 5,5);

Χάντικαπ Πόντων

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν κανονικι
διάρκεια του αγϊνα μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ Πόντων - Α'
Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν λιξθ του Α’
Ημιχρόνου μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ Πόντων Παράταςθ

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν παράταςθ του
αγϊνα μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ;

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Επιλογζσ

Περιγραφι
Ποιοσ παίκτθσ κα κερδίςει το τουρνουά;

Επιλογζσ

Περιγραφι

Βόλεϊ
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Γκόλφ
Σφποσ τοιχιματοσ
Νικθτισ

Μθχανοκίνθτα
Σφποσ τοιχιματοσ
Να Ανζβει ςτο
Πόντιουμ

Ο επιλεγμζνοσ οδθγόσ να καταλάβει μία από τισ
πρϊτεσ τρεισ κζςεισ και να ανζβει ζτςι ςτο
πόντιουμ των νικθτϊν.

Νικθτισ

Ποιοσ οδθγόσ κα αναδειχκεί πρϊτοσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ του αγϊνα;

Νικθτισ
Δοκιμαςτικϊν

Ποιοσ οδθγόσ κα κάνει τον ταχφτερο γφρο ςτα
επίςθμα δοκιμαςτικά;

Σαχφτεροσ Γφροσ

Ποιοσ οδθγόσ κα κάνει τον ταχφτερο γφρο κατά
τθ διάρκεια του αγϊνα;

Μπάςκετ
Σφποσ τοιχιματοσ

Επιλογζσ

Περιγραφι

Αποτζλεςμα Α’
Θμιχρόνου – Διπλισ
Επιλογισ

Γθπ.
Φιλ.

Ποιοσ ομάδα κα προθγείται ςτο τζλοσ του Α’
Ημιχρόνου δίχωσ να υπολογίηεται το
ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;

Διαφορά Νίκθσ

Γθπ . > 10
Γθπ . 6-10
Γθπ . 1-5
Φιλ . 1-5
Φιλ. 6-10
Φιλ. > 10

Με πόςουσ πόντουσ διαφορά κα κερδίςει μία
από τισ δφο ομάδεσ τον αγϊνα.
Π.χ.
Η επιλογι «Γθπ. >10» ςθμαίνει ότι θ
Γθπεδοφχοσ ομάδα κερδίηει τον αγϊνα με 11 ι
περιςςότερουσ πόντουσ
Π.χ.
Η επιλογι «Φιλ. 1-5» ςθμαίνει ότι θ
Φιλοξενοφμενθ Ομάδα κερδίηει τον αγϊνα με
1,2,3,4 ι 5 πόντουσ διαφορά.

Θμίχρονο/Σελικό

1/1
1/Χ
1/2
Χ/1
Χ/Χ
Χ/2
2/1
2/Χ
2/2

Ο ςυνδυαςμόσ του αποτελζςματοσ θμιχρόνου
μαηί με το τελικό αποτζλεςμα.
Πχ. Επιλογι Χ/2: ο αγϊνασ ιταν ιςόπαλοσ ςτο
θμίχρονο και θ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ
του αγϊνα βρικε νικιτρια τθν φιλοξενοφμενθ
ομάδα. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Μονά/Ηυγά

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ πόντων μετά τθ
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ
ι ηυγόσ; Πικανι παράταςθ ςυμπεριλαμβάνεται.

Μονά/Ηυγά - Α'
Θμιχρόνου

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ πόντων μετά τθ
λιξθ του Α’ Ημιχρόνου μονόσ ι ηυγόσ;

Παράταςθ;

Ναι
Όχι

Θα υπάρξει παράταςθ ςτον αγϊνα;

Περίοδοσ με τουσ
Περιςςότερουσ
Πόντουσ

1θ περίοδοσ
2θ περίοδοσ
3θ περίοδοσ
4θ περίοδοσ
Κςα

Κατά τθ διάρκεια ποιασ περιόδου κα
ςθμειωκοφν οι περιςςότεροι πόντοι. Η επιλογι
«Κςα» είναι για τθν τθν περίπτωςθ που το
ςφνολο πόντων ανά περίοδο είναι ίςο.

Σελικό Αποτζλεςμα

1
Χ
2

Ποιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα μετά τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Under/Over

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
145,5); Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Under/Over - A'
Θμίχρονο

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο μετά
τθν λιξθ του Α’ Ημιχρόνου (πχ. 145,5);

Χάντικαπ Πόντων

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν κανονικι
διάρκεια του αγϊνα μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ Πόντων - Α'
Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν λιξθ του Α’
Ημιχρόνου μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ;

Σφποσ τοιχιματοσ
Ζξτρα Περίοδοσ
(Inning);

Επιλογζσ
Ναι
Όχι

Περιγραφι
Θα είναι ο αγϊνασ ιςόπαλοσ μετά από τθν λιξθ
τθσ κανονικισ διάρκειασ του παιχνιδιοφ;

Διαφορά Νίκθσ

Γθπ. > 4
Γθπ. 3-4
Γθπ. 1-2
Φιλ. 1-2
Φιλ. 3-4
Φιλ. > 4

Με πόςουσ πόντουσ διαφορά κα κερδίςει μία
από τισ δφο ομάδεσ τον αγϊνα.

Μπζιημπολ

Π.χ.
Η επιλογι «Γθπ. >4» ςθμαίνει ότι θ Γθπεδοφχοσ
ομάδα κερδίηει τον αγϊνα με 5 ι
περιςςότερουσ πόντουσ
Π.χ.
Η επιλογι «Φιλ. 1-2» ςθμαίνει ότι θ
Φιλοξενοφμενθ Ομάδα κερδίηει τον αγϊνα με 1
ι 2 πόντουσ διαφορά.

Μονά/Ηυγά - Ζξτρα
Περίοδοσ (Inning)

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ πόντων μετά τθ
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ
ι ηυγόσ;

Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

1
2

Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Under/Over - Ζξτρα
Περίοδοσ (Inning)

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
5,5);

Χάντικαπ Πόντων Ζξτρα Περίοδοσ
(Inning)

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν λιξθ τθσ εξτρά
περιόδου(Inning) μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ;

Επιλογζσ

Περιγραφι

Μπιτσ Βόλεϊ
Σφποσ τοιχιματοσ

Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

1
2

Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Επιλογζσ

Περιγραφι
Ποιοσ παίκτθσ κα κερδίςει το τουρνουά;

Σφποσ τοιχιματοσ
Ακριβζσ κορ

Επιλογζσ
0:0
1:1
2:2
1:0
2:0
2:1
0:1
0:2
1:2
Άλλο

Περιγραφι
Ποιο κα είναι το ακριβζσ ςκορ του αγϊνα μετά
τθ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα.
Πικανι παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Ακριβζσ κορ - Α'
Θμίχρονο

0:0
1:1
2:2
1:0
2:0
2:1
0:1
0:2
1:2
Άλλο

Ποιο κα είναι το ακριβζσ ςκορ του αγϊνα μετά
τθ λιξθ του Α’ θμιχρόνου.

Ακριβισ Αρικμόσ
"Βακμϊν Ποινισ"

0-30
31-45

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ «Βακμϊν Ποινισ» που κα
ςυγκεντρϊςουν και οι δφο ομάδεσ κατά τθν

Νταρτσ
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Πεςάπαλο
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Ποδθλαςία
Σφποσ τοιχιματοσ
Νικθτισ

Ποδόςφαιρο

Ακριβισ Αρικμόσ
"Βακμϊν Ποινισ" (Α'
Θμίχρονο)

46-60
61-75
76+

κανονικι διάρκεια ενόσ αγϊνα.

0-10
11-25
26-40
41+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ «Βακμϊν Ποινισ» που κα
ςυγκεντρϊςουν και οι δφο ομάδεσ μζχρι τθ
λιξθ του Α’ Ημιχρόνου.

Οι «Βακμοί Ποινισ» υπολογίηονται ωσ εξισ:
Κίτρινθ Κάρτα = 10 Βακμοί
Κόκκινθ κάρτα = 25 Βακμοί
Δφο κίτρινεσ κάρτεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα
αυτόματα μία κόκκινθ και αντιςτοιχοφν με 35
βακμοφσ.

Οι «Βακμοί Ποινισ» υπολογίηονται ωσ εξισ:
Κίτρινθ Κάρτα = 10 Βακμοί
Κόκκινθ κάρτα = 25 Βακμοί
Δφο κίτρινεσ κάρτεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα
αυτόματα μία κόκκινθ και αντιςτοιχοφν με 35
βακμοφσ.
Ακριβισ Αρικμόσ Γκολ

0-1 γκολ
2-3 γκολ
4-5 γκολ
6+

Ποιοσ κα είναι ο Ακριβισ Αρικμόσ Γκολ μετά τθ
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα.

Ακριβισ Αρικμόσ Γκολ

0
1
2
3
4
5
6+

Προβλζψτε τον ςυνολικό αρικμό γκολ που κα
ςθμειωκοφν κατά τθν κανονικι διάρκεια του
παιχνιδιοφ. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Ακριβισ Αρικμόσ Γκολ
- Α' Θμίχρονο

0
1
2+

Προβλζψτε τον ςυνολικό αρικμό γκολ που κα
ςθμειωκοφν κατά τθ διάρκεια του Α’
Ημιχρόνου.

Ακριβισ Αρικμόσ Γκολ
- Β' Θμίχρονο

0
1
2+

Προβλζψτε τον ςυνολικό αρικμό γκολ που κα
ςθμειωκοφν κατά τθ διάρκεια του Β’
Ημιχρόνου.

Ακριβισ Αρικμόσ
Καρτϊν

0-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12+

Ο ακριβισ αρικμόσ καρτϊν που κα δοκοφν
κατά τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα (πικανι
παράταςθ δεν ςυνπεριλαμβάνεται).
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

Ακριβισ Αρικμόσ
Καρτϊν - Αϋ Θμίχρονο

0-10
11-25
26-40
41+

Ο ακριβισ αρικμόσ καρτϊν που κα δοκοφν
μζχρι τθ λιξθ του Α’ Ημιχρόνου.
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ

κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.
Aκριβισ Αρικμόσ
Καρτϊν (Γθπεδοφχοσ)

0-1
2
3
4+

Ο ακριβισ αρικμόσ καρτϊν που κα δοκοφν ςτθ
γθπεδοφχο ομάδα κατά τθν κανονικι διάρκεια
του αγϊνα (πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται).
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

Aκριβισ Αρικμόσ
Καρτϊν (Γθπεδοφχοσ)
- Α' Θμίχρονο

0
1
2
3+

Ο ακριβισ αρικμόσ καρτϊν που κα δοκοφν ςτθ
γθπεδοφχο ομάδα μζχρι τθ λιξθ του Α’
Ημιχρόνου.
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

Aκριβισ Αρικμόσ
Καρτϊν
(Φιλοξενοφμενθ)

0-1
2
3
4+

Ο ακριβισ αρικμόσ καρτϊν που κα δοκοφν ςτθ
φιλοξενοφμενθ ομάδα κατά τθν κανονικι
διάρκεια του αγϊνα (πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται).
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

Aκριβισ Αρικμόσ
Καρτϊν
(Φιλοξενοφμενθ) - Α'
Θμίχρονο

0
1
2
3+

Ο ακριβισ αρικμόσ καρτϊν που κα δοκοφν ςτθ
φιλοξενοφμενθ ομάδα μζχρι τθ λιξθ του Α’
Ημιχρόνου.
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

Ακριβισ Αρικμόσ
Κόρνερ (Γθπεδοφχοσ)

0-2
3-4
5-6
7+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ που κα κερδίςει θ
γθπεδοφχοσ ομάδα ςτθ κανονικι διάρκεια του
αγϊνα. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Ακριβισ Αρικμόσ
Κόρνερ (Γθπεδοφχοσ) Α' Θμίχρονο

0-1
2
3
4+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ που κα κερδίςει θ
γθπεδοφχοσ ομάδα ςτο Α’ Ημίχρονο.

Ακριβισ Αρικμόσ
Κόρνερ
(Φιλοξενοφμενθ)

0-2
3-4
5-6
7+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ που κα κερδίςει θ
φιλοξενοφμενθ ομάδα ςτθ κανονικι διάρκεια
του αγϊνα. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Ακριβισ Αρικμόσ
Κόρνερ
(Φιλοξενοφμενθ) - Α'

0-1
2
3

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ που κα κερδίςει θ
φιλοξενοφμενθ ομάδα ςτο Α’ Ημίχρονο.

Θμίχρονο

4+

Ακριβισ Αρικμόσ
Κόρνερ

0-8
9-11
12+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ ςτθ λιξθ τθσ
κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα. Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Αρικμόσ Κόρνερ - Α'
Θμίχρονο

0-4
5-6
7+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ ςτθ λιξθ του Α’
θμιχρόνου.

Αποτζλεςμα
Θμιχρόνου

1
X
2

Ποιό κα είναι το αποτζλεςμα ςτθ λιξθ του Α’
θμιχρόνου;

Αποτζλεςμα Β'
Θμιχρόνου

1
Χ
2

Ποια ομάδα κα πετφχει τα περιςςότερα γκολ
(και άρα κα κερδιςει) το β’ θμίχρονο;

Αςιατικό φνολο

Under
Over

Πόςα γκολ κα ζχει ο αγϊνασ αφοφ προςτεκεί ι
αφαιρεκεί το «Αςιατικό φνολο» ςτο τελικό
ςκορ, όπωσ αυτό προκφπτει μετά τθ λιξθ τθσ
κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα. ε περίπτωςθ
που το «Αςιατικό φνολο» ζχει δφο επιλογζσ κα
πρζπει να επαλθκευτοφν και οι δφο για να
κερδίςει το 100% του αρχικοφ πονταρίςματοσ
επί τθν προςφερόμενθ απόδοςθ. ε περίπτωςθ
που επαλθκευτεί μόνο ι μία και θ άλλθ
ςυμπίπτει με τον τελικό αρικμό γκολ τότε μόνο
το 50% του πονταρίςματοσ κερδίηει και το άλλο
μιςό πολλαπλαςιάηεται με τθν μονάδα. Σο
ςτοίχθμα κεωρείται χαμζνο αν καμία από τισ
δφο επιλογζσ δεν επαλθκευτεί. ε περίπτωςθ
που το «Αςιατικό φνολο» περιζχει μόνο μία
επιλογι +/- και αυτι ςυμπζςει με το τελικό
ςφνολο γκολ το ςτοίχθμα κεωρείται άκυρο και
πολλαπλαςιάηεται με τθ μονάδα. Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Αςιατικό φνολο - Α'
Θμίχρονο

Under
Over

Πόςα γκολ κα ζχει ο αγϊνασ αφοφ προςτεκεί ι
αφαιρεκεί το «Αςιατικό φνολο» ςτο τελικό
ςκορ του Α’ θμιχρόνου. Ιςχφουν τα ίδια με το
απλό «Αςιατικό φνολο».

Αςιατικό Χάντικαπ

1
2

Ποια ομάδα κα κερδίςει αφοφ προςτεκεί ι
αφαιρεκεί το «Αςιατικό Χάντικαπ» ςτο τελικό
ςκορ, όπωσ αυτό προκφπτει μετά τθ λιξθ τθσ
κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα. υνικωσ το
«Αςιατικό Χάντικαπ» είναι ζνα «διπλό
ςτοίχθμα» κάτι που ςθμαίνει ότι το 50% του
πονταρίςματοσ πθγαίνει ςτθν μία επιλογι και
το άλλο 50% ςτθν άλλθ. Για να κερδίςει ζνα
ςτοίχθμα με «Αςιατικό Χάντικαπ» ολόκλθρο το
ποντάριςμα επί τθν προςφερόμενθ απόδοςθ
κα πρζπει να επαλθκευτοφν και οι δφο
επιλογζσ. Πχ. -1,5, 2,0 υπζρ τθσ φιλοξενοφμενθσ
ομάδασ και ο αγϊνασ λιξει με περιςςότερα
από 2 γκολ διαφορά για τθ φιλοξενοφμενθ
ομάδα. Εάν επαλθκευτεί μόνο θ μία (ςτθν

περίπτωςθ μασ θ φιλοξενοφμενθ ομάδα
κερδίςει με 2 γκολ διαφορά) τότε μόνο το 50%
του πονταρίςματοσ κερδίηει και το άλλο μιςό
πολλαπλαςιάηεται με τθν μονάδα. Σο ςτοίχθμα
κεωρείται χαμζνο αν καμία από τισ δφο
επιλογζσ δεν επαλθκευτεί (ςτθν περίπτωςθ μασ
θ φιλοξενοφμενθ ομάδα δεν κερδίςει ι
κερδίςει με 1 γκολ διαφορά). Πικανι παράταςθ
δεν ςυμπεριλαμβάνεται.
Αςιατικό Χάντικαπ - Α'
Θμίχρονο

1
2

Ποια ομάδα κα κερδίςει αφοφ προςτεκεί ι
αφαιρεκεί το «Αςιατικό Χάντικαπ» ςτο τελικό
ςκορ του Α’ θμιχρόνου. Ιςχφουν τα ίδια με το
απλό «Αςιατικό Χάντικαπ».

Αςιατικό Χάντικαπ - Β'
Θμίχρονο

1
2

Ποια ομάδα κα κερδίςει αφοφ προςτεκεί ι
αφαιρεκεί το «Αςιατικό Χάντικαπ» ςτο τελικό
ςκορ του Α’ θμιχρόνου. Ιςχφουν τα ίδια με το
απλό «Αςιατικό Χάντικαπ».

Αςιατικό Χάντικαπ
Under/Over – Α'
Θμίχρονο

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερα ι λιγότερα γκολ
από το εφαρμοςμζνο Αςιατικό Χάντικαπ ςτο
A’θμίχρονο; Ιςχφουν τα ίδια με το απλό
«Αςιατικό Χάντικαπ».

Αςιατικό Χάντικαπ
Under/Over - Β'
Θμίχρονο

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερα ι λιγότερα γκολ
από το εφαρμοςμζνο Αςιατικό Χάντικαπ ςτο
Βϋθμίχρονο; Ιςχφουν τα ίδια με το απλό
«Αςιατικό Χάντικαπ».

Γκολ ςτθν Παράταςθ

Ναι
Όχι

Θα ςθμειωκεί τουλάχιςτον ζνα γκολ κατά τθ
διάρκειά τθσ παράταςθσ;

Διαφορά Νίκθσ

ΓΘΠ > 2
ΓΘΠ 2
ΓΘΠ 1
ΦΙΛ 1
ΦΙΛ 2
ΦΙΛ > 2

Με πόςα γκολ διαφορά κα κερδίςει μία από τισ
δφο ομάδεσ τον αγϊνα.
Π.χ. θ επιλογι «ΓΗΠ > 2» ςθμαίνει ότι θ
γθπεδοφχοσ ομάδα κα κερδίςει με 3 ι
περιςςότερα γκολ. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Διπλι Ευκαιρία

1Χ
12
Χ2

υνδυαςτικό ςτοίχθμα το οποίο με μία επιλογι
καλφπτει δφο πικανά τελικά αποτελζςματα. Πχ.
- 1Χ: το ςτοίχθμα καλφπτει τισ περιπτϊςεισ του
να κερδίςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα ι να λιξει ο
αγϊνασ ςτθν κανονικι του διάρκεια ιςόπαλοσ.

Θμίχρονο/Σελικό

1/1
1/X
1/2
X/1
X/X
X/2
2/1
2/X
2/2

Ο ςυνδυαςμόσ του αποτελζςματοσ θμιχρόνου
μαηί με το τελικό αποτζλεςμα.
Πχ. Επιλογι Χ/2: ο αγϊνασ ιταν ιςόπαλοσ ςτο
θμίχρονο και θ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ
του αγϊνα βρικε νικιτρια τθν φιλοξενοφμενθ
ομάδα.Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Θμίχρονο/Σελικό
Σελικό κορ

Η πρόβλεψθ του ακριβζσ ςκορ του αγϊνα ςτθ
λιξθ του ΑϋΗμιχρόνου αλλά και ςτθ λιξθ τθσ

κανονικισ του διάρκειασ. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται και κα πρζπει να
επαλθκευτοφν και τα δφο ςκορ για να κερδίςει
το ςτοίχθμα.
Θμίχρονο με τα
Περιςςότερα Γκολ

Πρϊτο
Δεφτερο
Κςα

Κατά τθ διάρκεια ποιου θμιχρόνου κα
ςθμειωκοφν τα περιςςότερα γκολ. Η επιλογι
«Κςα» είναι για τθν τθν περίπτωςθ που το
ςφνολο γκολ ανά θμίχρονο είναι ίςο.

Ιςοπαλία Δεν Παίηει

1
2

τοίχθμα που ςυνυπολογίηει τον «κίνδυνο»
πικανισ ιςοπαλίασ. ε περίπτωςθ που θ αρχικι
πρόβλεψθ δικαιωκεί το ςτοίχθμα κερδίηει
βάςει τθσ προςφερόμενθσ απόδοςθσ. ε
περίπτωςθ που θ κανονικι διάρκεια του αγϊνα
βρει τισ δφο ομάδεσ ιςόπαλεσ τότε θ
ςυγκεκριμζνθ επιλογι δεν χάνει. ε περίπτωςθ
που το ςυγκεκριμζνο ςτοίχθμα παιχτεί ωσ μονό
το ποντάριςμα επιςτρζφεται ενϊ αν αποτελεί
ςκζλοσ παρολί υπολογίηεται ωσ μονάδα.

Κόκκινι Κάρτα;

Ναι
Όχι

Θα αποβλθκεί τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ κατά
τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα; Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλάμβάνεται.

Κόκκινθ Κάρτα - Α'
Θμίχρονο;

Ναι
Όχι

Θα αποβλθκεί τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ κατά
τθν κανονικι διάρκεια του Α’ Ημιχρόνου;

Κόκκινθ Κάρτα
(Γθπεδοφχοσ)

Ναι
Όχι

Θα αποβλθκεί τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ τθσ
γθπεδοφχου ομάδασ κατά τθν κανονικι
διάρκεια του παιχνιδιοφ; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλάμβάνεται.

Κόκκινθ Κάρτα
(Γθπεδοφχοσ) - Αϋ
Θμίχρονο

Ναι
Όχι

Θα αποβλθκεί τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ τθσ
γθπεδοφχου ομάδασ κατά το Α’ Ημίχρονο;

Κόκκινθ Κάρτα
(Φιλοξενοφμενθ)

Ναι
Όχι

Θα αποβλθκεί τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ τθσ
φιλοξενοφμενθσ ομάδασ κατά τθν κανονικι
διάρκεια του παιχνιδιοφ; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλάμβάνεται.

Κόκκινθ Κάρτα
(Φιλοξενοφμενθ) - Αϋ
Θμίχρονο
Μονά/Ηυγά

Ναι
Όχι

Θα αποβλθκεί τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ τθσ
φιλοξενοφμενθσ ομάδασ κατά το Α’ Ημίχρονο;

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ
ι ηυγόσ;

Μονά/Ηυγά - Α'
Θμίχρονο

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ
λιξθ του Α’ Ημιχρόνου μονόσ ι ηυγόσ;

Μθδζν Πακθτικό
(Γθπεδοφχοσ)

Ναι
Όχι

Θα μπορζςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα να μθ δεχτεί
γκολ κατά τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα;
Πικανι παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Μθδζν Πακθτικό
(Φιλοξενοφμενθ)

Ναι
Όχι

Θα μπορζςει θ φιλοξενοφμενθ ομάδα να μθ
δεχτεί γκολ κατά τθν κανονικι διάρκεια του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Να Κερδίςει το
Σελευταίο Κόρνερ - Αϋ
Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.
Καμία

Θα υπάρξει τουλάχιςτον ζνα κόρνερ ςτο πρϊτο
θμίχρονο; Αν ναι ποιά ομάδα κα κερδίςει το
τελευταίο κόρνερ;

Να κοράρει

Παίκτθσ

Θα ςκοράρει ο επιλεγμζνοσ παίκτθσ ςτθν
κανονικι διάρκεια του αγϊνα; Σο αυτογκόλ δεν
μετράει ωσ γκολ για τον επιλεγμζνο παίκτθ.

Να κοράρουν και οι
Δφο Ομάδεσ

Ναι
Όχι

Θα ςκοράρουν και οι δφο ομάδεσ από ζνα
τουλάχιςτον γκολ ςτθν κανονικι διάρκεια του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Ομάδα που κα
κοράρει;

Γθπ.
Φιλ.
Και οι 2
Καμία

Ποιά ομάδα κα ςκοράρει κατά τθ διάρκεια του
αγϊνα; Μόνο θ γθπεδοφχοσ, μόνο θ
φιλοξενοφμενθ, και οι 2 ι καμία;

Παράταςθ

Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Θα υπάρξει παράταςθ ςτον αγϊνα;

Περιςςότερεσ Κάρτεσ

1
Χ
2

Ποιά ομάδα κα πάρει ακροιςτικά τισ
περιςςότερεσ κάρτεσ κατά τθν κανονικι
διάρκεια του αγϊνα;
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3
μονάδεσ.Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Περιςςότερεσ Κάρτεσ Α' Θμίχρονο

1
Χ
2

Ποιά ομάδα κα πάρει ακροιςτικά τισ
περιςςότερεσ κάρτεσ ςτο Α’ Ημίχρονο;
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

Περιςςότερα Κόρνερ

Γθπ.
Φιλ.
Ιςοπαλία

Ποια ομάδα κα κερδίςει τα περιςςότερα
κόρνερ ςτθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα;

Περιςςότερα Κόρνερ Α' Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.
Ιςοπαλία

Ποια ομάδα κα κερδίςει τα περιςςότερα
κόρνερ ςτο Α’ Ημίχρονο;

Πρϊτθ Ομάδα που κα
κοράρει

Γθπεδ.
Φιλοξ.

Θα υπάρξει γκολ ςτθν κανονικι διάρκεια του
αγϊνα κι αν ναι ποια ομάδα κα ςκοράρει

Πζναλτι

Θα υπάρξουν πζναλτι;

Καμία

πρϊτθ;

Πρϊτθ Κάρτα

1
2
Καμία

Παίκτθσ ποιασ ομάδασ κα αντικρφςει τθν πρϊτθ
κάρτα ςτθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα,
εφόςον υπάρξει τουλάχιςτον μία;

Πρϊτθ Κάρτα - Α'
Θμίχρονο

1
2
Καμία

Παίκτθσ ποιασ ομάδασ κα αντικρφςει τθν πρϊτθ
κάρτα ςτθν διάρκεια του Α’ Ημιχρόνου, εφόςον
υπάρξει τουλάχιςτον μία;

Πρϊτο κόρνερ

Γθπ.
Φιλ.
Καμία

Θα υπάρξει τουλάχιςτον ζνα κόρνερ ςτον
αγϊνα, κι αν ναι, ποιά ομάδα κα το κερδίςει;

Πρϊτο Κόρνερ - Α'
Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.
Καμία

Θα υπάρξει τουλάχιςτον ζνα κόρνερ ςτο Α’
Ημίχρονο, κι αν ναι, ποιά ομάδα κα το κερδίςει;

Πρϊτοσ κόρερ

Παίκτθσ

Θα ςκοράρει ο επιλεγμζνοσ παίκτθσ το πρϊτο
γκολ ςτθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα; Σο
αυτογκόλ δεν μετράει ωσ γκολ για τον
επιλεγμζνο παίκτθ και πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Γκολ - Α'
Θμίχρονο

Over
Under

Θα ζχει το ματσ περιςςότερα ι λιγότερα
τζρματα από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
1,5) ςτο Α’ Ημίχρονο; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Γκολ - Β'
Θμίχρονο

Over
Under

Θα ζχει το ματσ περιςςότερα ι λιγότερα
τζρματα από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
1,5) ςτο Β’ Ημίχρονο;

υνολικά Γκολ
Γθπεδοφχου Ομάδασ

0
1
2
3+

Πόςα γκολ κα ςθμειϊςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα
κατά τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα. Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Γκολ
Φιλοξενοφμενθσ
Ομάδασ

0
1
2
3+

Πόςα γκολ κα ςθμειϊςει θ φιλοξενοφμενθ
ομάδα κατά τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα.
Πικανι παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικζσ Κάρτεσ

Under
Over

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ καρτϊν που κα δείξει ο
διαιτθτισ ςτθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα
κα είναι μικρότεροσ θ μεγαλφτεροσ από τον
προκακοριςμζνο αρικμό (πχ. 4,5).
Οι κίτρινεσ κάρτεσ ιςοδυναμοφν με μία μονάδα.
Οι κόκκινεσ με 2. ε περίπτωςθ που ζνασ
παίκτθσ αντικρφςει 2 κίτρινεσ κάρτεσ (με
αποτζλεςμα ο παίκτθσ αυτόσ να δει τθν κόκκινθ
κάρτα) τότε αυτό αντιςτοιχεί ςε 3 μονάδεσ.

υνολικζσ Κάρτεσ - Α'
Θμίχρονο

Under
Over

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ καρτϊν που κα δείξει ο
διαιτθτισ ςτθν διάρκεια του Α’ Ημιχρόνου.
Ιςχφουν τα ίδια με τθν αγορά «υνολικζσ
Κάρτεσ».

υνολικά Κόρνερ

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερα ι λιγότερα
κόρνερ από το προκακοριςμζνο ςφνολο κατά
τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα; Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ - Α'
Θμίχρονο

Under
Over

Θα ζχει το Α’ Ημίχρονο περιςςότερα ι λιγότερα
κόρνερ από το προκακοριςμζνο ςφνολο κατά το
Α’ Ημίχρονο; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ με
Χάντικαπ

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει τα περιςςότερα
κόρνερ κατά τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα
μετά τθν εφαρμογι του προκακοριςμζνου
Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ με
Χάντικαπ - Α'
Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει τα περιςςότερα
κόρνερ κατά το Α’ Ημίχρονο του αγϊνα μετά
τθν εφαρμογι του προκακοριςμζνου Χάντικαπ;

υνολικά Κόρνερ
Γθπεδοφχου

0-2
3-4
5-6
7+

Ποιοσ κα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κόρνερ
που κα κερδίςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα κατά τθν
κανονικι διάρκεια του αγϊνα; Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ
Γθπεδοφχου - Α'
Θμίχρονο

0-1
2
3
4+

Ποιοσ κα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κόρνερ
που κα κερδίςει θ φιλοξενοφμενθ ομάδα κατά
τθν κανονικι διάρκεια του αγϊνα; Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ
Φιλοξενοφμενθσ

0-2
3-4
5-6
7+

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ τθσ
φιλοξενοφμενθσ που κα επιτευχτεί κατά τθν
κανονικι διάρκεια παιχνιδιοφ. Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ
Φιλοξενοφμενθσ - Α'
Θμίχρονο

0-1
2
3
4+

Ποιοσ κα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κόρνερ
που κα κερδίςει θ φιλοξενοφμενθ ομάδα ςτο Α’
Ημίχρονο; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ Μονά/Ηυγά

Μονόσ
Ηυγόσ

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ κατά τθν
κανονικι διάρκεια του αγϊνα μονόσ ι ηυγόσ;
Πικανι Παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Κόρνερ Μονά/Ηυγά - Α'
Θμίχρονο

Μονόσ
Ηυγόσ

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ κόρνερ ςτο Α’
Ημίχρονο μονόσ ι ηυγόσ;

υνολικοί "Βακμοί
Ποινισ" – Under/Over

Under
Over

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ «Βακμϊν Ποινισ» οι
οποίοι προκφπτουν από τισ κίτρινεσ και
κόκκινεσ κάρτεσ που κα αντικρφςουν οι παίκτεσ
των δφο αντιπάλων ομάδων ςτθν κανονικι
διάρκεια του αγϊνα.
Κίτρινθ Κάρτα=10 βακμοί
Κόκκινθ κάρτα=25 βακμοί
2 κίτρινεσ κάρτεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα

αυτόματα μία κόκκινθ, και προςμετρϊνται ωσ
35 βακμοί.
υνολικοί "Βακμοί
Ποινισ" – Under/Over
- Α' Θμίχρονο

Under
Over

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ «Βακμϊν Ποινισ» οι
οποίοι προκφπτουν από τισ κίτρινεσ και
κόκκινεσ κάρτεσ που κα αντικρφςουν οι παίκτεσ
των δφο αντιπάλων ομάδων ςτθν διάρκεια του
Α’ Ημιχρόνου.
Κίτρινθ Κάρτα=10 βακμοί
Κόκκινθ κάρτα=25 βακμοί
2 κίτρινεσ κάρτεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα
αυτόματα μία κόκκινθ, και προςμετρϊνται ωσ
35 βακμοί.

Σελικό Αποτζλεςμα

1
Χ
2

Ποιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα μετά τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Σελικό Αποτζλεςμα &
Πρϊτο Γκολ

ΓΘΠ & 1
ΓΘΠ & Χ
ΓΘΠ & 2
ΦΙΛ & 1
ΦΙΛ & Χ
ΦΙΛ & 2
Κανζνα γκολ

τοίχθμα που ςυνδυάηει το τελικό αποτζλεςμα
μαηί με το ποια ομάδα κα ςκοράρει πρϊτθ ςτθν
κανονικι διάρκειατου αγϊνα. Π.χ. θ επιλογι
«ΓΗΠ & 1» ςθμαίνει πϊσ θ γθπεδοφχοσ ομάδα
κα ςκοράρει πρϊτθ και τελικά κα κερδίςει τον
αγϊνα μετά τθ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ
(1). Φυςικά υπάρχει και θ επιλογι «Κανζνα
Γκολ» για τθν περίπτωςθ τθσ ‘λευκισ’
ιςοπαλίασ (0-0).

Σελευταίο Κόρνερ

Γθπ.
Φιλ.
Καμία

Θα υπάρξει τουλάχιςτον ζνα κόρνερ ςτο ματσ,
κι αν ναι, ποιά ομάδα κα το κερδίςει;

Σρόποσ Νίκθσ

1 ΚΔ
2 ΠΑΡ
1 ΠΕΝ
2 ΚΔ
2 ΠΑΡ
2 ΠΕΝ

Αγορά που ςυνδυάηει το τελικό αποτζλεςμα και
τρόπο που κα επιτευχκεί θ νίκθ.
Πχ. Η επιλογι «1 ΚΔ» ςθμαίνει ότι κα κερδίςει
θ γθπεδοφχοσ ομάδα ςτθν κανονικι διάρκεια
του παιχνιδιοφ.
ΚΔ=Κανονικι Διάρκεια
ΠΑΡ= Παράταςθ
ΠΕΝ=Πζναλτι

Under/Over

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερα ι λιγότερα γκολ
από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ. 2,5);
Πικανι παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ

1
Χ
2

Ποια ομάδα κα κερδίςει αφοφ εφαρμοςτεί το
Χάντικαπ ςτο τελικό ςκορ όπωσ αυτό προκφψει
ςτθ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα.
Για να κερδίςει το ςτοίχθμα «Χάντικαπ» κα
πρζπει να επαλθκευτεί θ πρόβλεψθ και όχι
αυτι να ςυμπίπτει με το τελικό ςκορ. Πχ. -2,0
υπζρ τθσ γθπεδοφχου ομάδασ. Σο ςτοίχθμα
κερδίηει ςε περίπτωςθ που το παιχνίδι λιξει με
νίκθ τθσ φιλοξενοφμενθσ ομάδασ με
περιςςότερα από 2 γκολ διαφορά. Εάν το
παιχνίδι λιξει με νίκθ τθσ φιλοξενοφμενθσ
ομάδασ με ακριβϊσ 2 γκολ διαφορά, αντίκετα

με το «Αςιατικό Χάντικαπ», το ςτοίχθμα δεν
ακυρϊνεται αλλά κεωρείται χαμζνο. Πικανι
παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Ποδόςφαιρο άλασ
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Σφποσ τοιχιματοσ
Αποτζλεςμα
Θμιχρόνου

Επιλογζσ
1
Χ
2

Περιγραφι
Ποιό κα είναι το αποτζλεςμα ςτθ λιξθ του Α’
θμιχρόνου;

Θμίχρονο με το
Τψθλότερο κορ

1ο
2ο
Κςα

Κατά τθ διάρκεια ποιου θμιχρόνου κα
ςθμειωκοφν οι περιςςότεροι πόντοι. Η επιλογι
«Κςα» είναι για τθν τθν περίπτωςθ που το
ςφνολο πόντοι ανά θμίχρονο είναι ίςο

Θμίχρονο/Σελικό

1/1
1/Χ
1/2
Χ/1
Χ/Χ
Χ/2
2/1
2/Χ
2/2

Ο ςυνδυαςμόσ του αποτελζςματοσ θμιχρόνου
μαηί με το τελικό αποτζλεςμα.
Πχ. Επιλογι Χ/2: ο αγϊνασ ιταν ιςόπαλοσ ςτο
θμίχρονο και θ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ
του αγϊνα βρικε νικιτρια τθν φιλοξενοφμενθ
ομάδα. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Μονά/Ηυγά

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ πόντων μετά τθ
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ
ι ηυγόσ; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Μονά/Ηυγά - Α'
Θμιχρόνου

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ πόντων μετά τθ
λιξθ Α’ Ημιχρόνου μονόσ ι ηυγόσ;

Σελικό Αποτζλεςμα

1
X
2

Ποιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα μετά τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

1
2

Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Χάντικαπ Πόντων

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν κανονικι διάρκεια
του αγϊνα μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ

Ράγκμπι

δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ Πόντων - Α'
Θμίχρονο

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν λιξθ του Α’
Ημιχρόνου μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Σφποσ τοιχιματοσ
Ακριβζσ κορ ετ (ςτα
3 ετ)

Επιλογζσ
2:0
2:1
1:2
0:2

Περιγραφι
Ακριβζσ τελικό ςκορ των ςετ

Ακριβζσ κορ ετ (ςτα
5 ετ)

3:0
3:1
3:2
2:3
1:3
0:3

Ακριβζσ τελικό ςκορ των ςετ

Νικθτισ 1ου ετ

Γθπ.
Φιλ.

Ποιοσ παίκτθσ κα κερδίςει το 1ο ςετ;

Νικθτισ 2ου ετ

Γθπ.
Φιλ.

Ποιοσ παίκτθσ κα κερδίςει το 2ο ςετ;

φνολο

Under
Over

Σο παιχνίδι κα ζχει περιςςότερα ι λιγότερα
γκζιμσ από τθν κακοριςμζνθ ςειρά όταν
ανακθρυχκεί ο νικθτισ;

νοφκερ
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Σζνισ

Η πιο ανταγωνιςτικι half-ball ςειρά κα
χρθςιμοποιθκεί.
φνολο ετ (ςτα 3 ετ)

2 ςετ
3 ςετ

Ο ακριβισ αρικμόσ των ςετ που παίχτθκαν

φνολο ετ (ςτα 5 ετ)

3 ςετ
4 ςετ
5 ςετ

Ο ακριβισ αρικμόσ των ςετ που παίχτθκαν

Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Ποιοσ παίχτθσ κα αναδειχκεί νικθτισ δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;.

Τδατοςφαίριςθ
Σφποσ τοιχιματοσ
Σελικό Αποτζλεςμα
(Διπλισ Επιλογισ)

Επιλογζσ
1
2

Περιγραφι
Ποια ομάδα κα αναδειχκεί νικιτρια δίχωσ να
υπολογίηεται το ενδεχόμενο ιςοπαλίασ;
υμπεριλαμβάνεται πικανι παράταςθ.

Σφποσ τοιχιματοσ

Επιλογζσ

Περιγραφι

Αποτζλεςμα Α'
Θμιχρόνου

1
Χ
2

Ποιό κα είναι το αποτζλεςμα ςτθ λιξθ του Α’
θμιχρόνου;

Διαφορά Νίκθσ

Γθπ . > 10
Γθπ . 6-10
Γθπ . 1-5
Φιλ . 1-5
Φιλ. 6-10
Φιλ. > 10
Ιςοπαλία

Με πόςα γκολ διαφορά κα κερδίςει μία από τισ
δφο ομάδεσ τον αγϊνα.
Π.χ. Γθπ. >10 = Η Γθπεδοφχοσ ομάδα κερδίηει
τον αγϊνα με 11 γκολ διαφορά και άνω

Θμίχρονο με τα
Περιςςότερα Γκολ

1ο
2ο
Κςα

Κατά τθ διάρκεια ποιου θμιχρόνου κα
ςθμειωκοφν τα περιςςότερα γκολ. Η επιλογι
«Κςα» είναι για τθν περίπτωςθ που το ςφνολο
γκολ ανά θμίχρονο είναι ίςο.

Θμίχρονο/Σελικο

1/1
1/Χ
1/2
Χ/1
Χ/Χ
Χ/2
2/1
2/Χ
2/2

Ο ςυνδυαςμόσ του αποτελζςματοσ θμιχρόνου
μαηί με το τελικό αποτζλεςμα.
Πχ. Επιλογι Χ/2: ο αγϊνασ ιταν ιςόπαλοσ ςτο
θμίχρονο και θ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ
του αγϊνα βρικε νικιτρια τθν φιλοξενοφμενθ
ομάδα. Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Μονά/Ηυγά

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ λιξθ
τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ ι
ηυγόσ;

Under/Over

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
30,5);

Χάντμπολ

Π.χ.
Φιλ. 1-5 = Η Φιλοξενοφμενθ Ομάδα κερδίηει τον
αγϊνα με 1,2,3,4 ι 5 γκολ διαφορά.

Under/Over - Α'
Θμίχρονο

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο μετά
τθν λιξθ του Α’ Ημιχρόνου (πχ. 30,5);

Σελικό Αποτζλεςμα

1
X
2

Ποιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα μετά τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ Πόντων

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν κανονικι
διάρκεια του αγϊνα μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ Πόντων - Α'
Θμίχρονο

Under
Over

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν λιξθ του Α’
Ημιχρόνου μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Επιλογζσ

Περιγραφι
Ποιοσ παίκτθσ κα κερδίςει το τουρνουά;

Σφποσ τοιχιματοσ
Ακριβζσ κορ

Επιλογζσ
…
Άλλα

Περιγραφι
Ποιο κα είναι το ακριβζσ ςκορ του αγϊνα μετά
τθ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα.
Πικανι παράταςθ δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Αποτζλεςμα Α'
Περιόδου

1
X
2

Ποιό κα είναι το αποτζλεςμα ςτθ λιξθ τθσ Α’
περιόδου;

Αποτζλεςμα Β'
Περιόδου

1
X
2

Ποιο κα είναι το αποτζλεςμα ςτθ λιξθ τθσ 2θσ
περιόδου;

Αποτζλεςμα Γ'
Περιόδου

1
X
2

Ποιο κα είναι το αποτζλεςμα ςτθ λιξθ τθσ 3θσ
περιόδου;

Αρικμόσ Γκολ
(Μονά/Ηυγά)

Μονά
Ηυγά

Θα είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ μετά τθ λιξθ
τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα μονόσ ι
ηυγόσ;

Χειμερινά Ακλιματα
Σφποσ τοιχιματοσ
Νικθτισ

Χόκεϊ επί Πάγου

Διπλι Ευκαιρία

1X
12
X2

υνδυαςτικό ςτοίχθμα το οποίο με μία επιλογι
καλφπτει δφο πικανά τελικά αποτελζςματα. Πχ.
- 1Χ: το ςτοίχθμα καλφπτει τισ περιπτϊςεισ του
να κερδίςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα ι να λιξει ο
αγϊνασ ςτθν κανονικι του διάρκεια ιςόπαλοσ.

Διπλι Ευκαιρία - Α'
Περίοδοσ

1X
12
X2

υνδυαςτικό ςτοίχθμα το οποίο με μία επιλογι
καλφπτει δφο πικανά τελικά αποτελζςματα. Πχ.
- 1Χ: το ςτοίχθμα καλφπτει τισ περιπτϊςεισ του
να κερδίςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα ςτθν α’
περίοδο ι να λιξει αυτι ςτθν κανονικι τθσ
διάρκεια ιςόπαλθ.

Διπλι Ευκαιρία - Β'
Περίοδοσ

1X
12
X2

υνδυαςτικό ςτοίχθμα το οποίο με μία επιλογι
καλφπτει δφο πικανά τελικά αποτελζςματα. Πχ.
- 1Χ: το ςτοίχθμα καλφπτει τισ περιπτϊςεισ του
να κερδίςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα ςτθν β’
περίοδο ι να λιξει αυτι ςτθν κανονικι τθσ
διάρκεια ιςόπαλθ.

Διπλι Ευκαιρία - Γ'
Περίοδοσ

1X
12
X2

υνδυαςτικό ςτοίχθμα το οποίο με μία επιλογι
καλφπτει δφο πικανά τελικά αποτελζςματα. Πχ.
- 1Χ: το ςτοίχθμα καλφπτει τισ περιπτϊςεισ του
να κερδίςει θ γθπεδοφχοσ ομάδα ςτθν γ ’
περίοδο ι να λιξει αυτι ςτθν κανονικι τθσ
διάρκεια ιςόπαλθ.

Ιςοπαλία Δεν Παίηει

1
2

τοίχθμα που ςυνυπολογίηει τον «κίνδυνο»
πικανισ ιςοπαλίασ. ε περίπτωςθ που θ αρχικι
πρόβλεψθ δικαιωκεί το ςτοίχθμα κερδίηει βάςει
τθσ προςφερόμενθσ απόδοςθσ. ε περίπτωςθ
που θ κανονικι διάρκεια του αγϊνα βρει τισ δφο
ομάδεσ ιςόπαλεσ τότε θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι
δεν χάνει. ε περίπτωςθ που το ςυγκεκριμζνο
ςτοίχθμα παιχτεί ωσ μονό το ποντάριςμα
επιςτρζφεται ενϊ αν αποτελεί ςκζλοσ παρολί
υπολογίηεται ωσ μονάδα.

Μονά/Ηυγά (υμπ.:
Πικανισ Παράταςθσ &
Πζναλτι)

Μονά
Ηυγά

Μονόσ ι Ζυγόσ ςυνολικόσ αρικμόσ γκολ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ παράταςθσ και
των πζναλτι.

Να κοράρουν και οι
Δφο Ομάδεσ

Ναι
Όχι

Θα ςκοράρουν και οι δφο ομάδεσ από ζνα
τουλάχιςτον γκολ ςτθν κανονικι διάρκεια του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Περίοδοσ με το
Τψθλότερο κορ

1θ περίοδοσ
2θ περίοδοσ
3θ περίοδοσ
Κςα

Κατά τθ διάρκεια ποιασ περιόδου κα
ςθμειωκοφν τα περιςςότερα γκολ. Η επιλογι
«Κςα» είναι για τθν περίπτωςθ που το ςφνολο
γκολ ανά περίοδο είναι ίςο.

Πρϊτθ Ομάδα που κα
κοράρει

Γθπ.
Φιλ.
Καμία

Θα υπάρξει γκολ ςτθν κανονικι διάρκεια του
αγϊνα κι αν ναι ποια ομάδα κα ςκοράρει
πρϊτθ;

υνολικά Γκολ - Α'
Περίοδοσ

Under
Over

Θα ζχει το ματσ περιςςότερα ι λιγότερα
τζρματα από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
1,5) ςτθν α’ περίοδο; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Γκολ - Β'
Περίοδοσ

Under
Over

Θα ζχει το ματσ περιςςότερα ι λιγότερα
τζρματα από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
1,5) ςτθ β ‘ περίοδο; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

υνολικά Γκολ - Γ'
Περίοδοσ

Under
Over

Θα ζχει το ματσ περιςςότερα ι λιγότερα
τζρματα από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
1,5) ςτθ γ ‘ περίοδο; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

φνολο

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερα ι λιγότερα γκολ
από τθν κακοριςμζνθ υνολικι ςειρά μζχρι τθν
λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ;
Οι 4 half – ball ςειρζσ ςτα αριςτερά κα
χρθςιμοποιθκοφν.

υνολικοί Πόντοι

Under
Over

Θα ζχει ο αγϊνασ περιςςότερουσ ι λιγότερουσ
πόντουσ από το προκακοριςμζνο ςφνολο (πχ.
5,5);

Σελευταία Ομάδα που
κα κοράρει

Γθπ.
Φιλ.
Καμία

Θα υπάρχει γκολ ςτθν κανονικι διάρκεια και αν
ναι ποια ομάδα κα ςκοράρει τελευταία;

Σελικό αποτζλεςμα

1
Χ
2

Ποιο κα είναι το τελικό αποτζλεςμα μετά τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του
αγϊνα; Πικανι παράταςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνεται.

Χάντικαπ

1
X
2

Ποια ομάδα κα κερδίςει αφοφ εφαρμοςτεί το
Χάντικαπ ςτο τελικό ςκορ όπωσ αυτό προκφψει
ςτθ λιξθ τθσ κανονικισ διάρκειασ του αγϊνα.
Για να κερδίςει το ςτοίχθμα «Χάντικαπ» κα
πρζπει να επαλθκευτεί θ πρόβλεψθ και όχι
αυτι να ςυμπίπτει με το τελικό ςκορ. Πχ. -2,0
υπζρ τθσ γθπεδοφχου ομάδασ. Σο ςτοίχθμα
κερδίηει ςε περίπτωςθ που το παιχνίδι λιξει με
νίκθ τθσ φιλοξενοφμενθσ ομάδασ με
περιςςότερα από 2 γκολ διαφορά. Εάν το
παιχνίδι λιξει με νίκθ τθσ φιλοξενοφμενθσ
ομάδασ με ακριβϊσ 2 γκολ διαφορά, αντίκετα
με το «Αςιατικό Χάντικαπ», το ςτοίχθμα δεν
ακυρϊνεται αλλά κεωρείται χαμζνο.

Χάντικαπ Πόντων

Γθπ.
Φιλ.

Ποια ομάδα κα κερδίςει ςτθν κανονικι διάρκεια
του αγϊνα μετά τθν εφαρμογι του
προκακοριςμζνου Χάντικαπ; Πικανι παράταςθ
δεν ςυμπεριλαμβάνεται.

Κανόνεσ Ρουλζτασ
Θ Ρουλζτα είναι ζνα από τα παλιότερα και πιο γνωςτά τυχερά παιχνίδια, που προςφζρει
μεγάλεσ ςυγκινιςεισ.
Παίηεται με ζναν τροχό ο οποίοσ περιςτρζφεται ςε ζναν άξονα, ο οποίοσ ζχει ζναν αρικμό
εςοχϊν με αυλάκια και ςτον οποίον περιςτρζφεται μία μικρι κοκάλινθ μπίλια. Πλάι από
τον «τροχό» υπάρχει και το ςχετικό ταμπλό για τθν τοποκζτθςθ των ςτοιχθμάτων.
Ο τροχόσ τθσ ρουλζτασ χωρίηεται ςε 37 εςοχζσ με αυλάκια, οι οποίεσ ζχουν εναλλάξ κόκκινο
και μαφρο χρϊμα, ενϊ κάκε εςοχι αντιςτοιχεί ςε ζναν αρικμό. φμφωνα με τουσ κανόνεσ
τθσ Ευρωπαϊκισ ρουλζτασ, υπάρχει ζνα μθδζν (0) και οι αρικμοί από το 1 ζωσ και το 36.
Ο κρουπιζρθσ περιςτρζφει τον τροχό και ζπειτα ρίχνει αντίκετα τθν μπίλια θ οποία τελικά
πζφτει ςε μία από τισ εςοχζσ. Οι αποδόςεισ κακορίηονται με βάςθ το που κατζλθξε θ μπίλια
και το που ςτοιχθμάτιςε ο κάκε παίκτθσ.
Τπάρχουν εννζα διαφορετικοί τρόποι ςτοιχθμάτων ςε ζνα τραπζηι Ρουλζτασ. Κάκε τφποσ
ςτοιχιματοσ καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ αρικμϊν και ζχει διαφορετικά ποςοςτά
αποδόςεων.
Οι ςτενζσ γραμμζσ ςτο ταμπλό που περιζχουν τρεισ αρικμοφσ ονομάηονται «Ντουηίνεσ»
(dozens), ενϊ οι γραμμζσ με μεγαλφτερο μικοσ, που περιζχουν δϊδεκα αρικμοφσ,
ονομάηονται «Κολϊνεσ» (columns). Σα ςτοιχιματα που τοποκετοφνται επάνω ςε αρικμοφσ
ονομάηονται εςωτερικά ςτοιχιματα, ενϊ τα ςτοιχιματα που τοποκετοφνται ζξω από τουσ
αρικμοφσ ονομάηονται εξωτερικά ςτοιχιματα.
Πιο αναλυτικά:
Σφποσ
Σι Καλφπτει
τοιχιματοσ

θμείο τοποκζτθςθσ τθσ μάρκασ

Πικανότθτεσ

Straight Up
(Μονόσ
αρικμόσ)

Ζνα μεμονωμζνο
αρικμό

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ακριβϊσ
επάνω ςε ζναν αρικμό

35 προσ 1

Split Bet
(ςπλιτ)

Δφο γειτονικοφσ
αρικμοφσ

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςτθ γραμμι
ανάμεςα ςε δφο αρικμοφσ

17 προσ 1

Street
(τριάδα)

Σρεισ γειτονικοφσ
αρικμοφσ

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςτθν άκρθ
μιασ γραμμισ με αρικμοφσ (μία
«ςειράα»). Επίςθσ, μπορείτε να
τοποκετιςετε τισ μάρκεσ ςτο ςθμείο
όπου το μθδζν ςυναντά το δφο και το
τρία ι το δφο και το ζνα.

11 προσ 1

Corner
(γωνία)

Σζςςερισ γειτονικοφσ
αρικμοφσ

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςε μια γωνία θ 8 προσ 1
οποία ςυνορεφει με τζςςερισ αρικμοφσ

Six-line
(εξάδα)

Ζξι γειτονικοφσ
αρικμοφσ

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςτθν άκρθ των 5 προσ 1
δφο γραμμϊν ϊςτε να εφάπτεται και
με τισ δφο γραμμζσ (δφο ςειρζσ)

Column
(Κολϊνα)

Όλουσ τουσ αρικμοφσ
τθσ επιλεγμζνθσ
ςτιλθσ.

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςε ζνα από τα
τετράγωνα που βρίςκονται ςτο άκρο
μιασ ςτιλθσ αρικμϊν (με ςιμανςθ 2
2 προσ 1
προσ 1). Σο μθδζν δεν καλφπτεται από
καμία ςτιλθ.

Dozen
(Ντουηίνα)

Όλουσ τουσ αρικμοφσ
τθσ επιλεγμζνθσ
δωδεκάδασ.

Μαφρο ι
κόκκινο

Όλουσ τουσ μαφρουσ ι το τετράγωνο με το κόκκινο ςφμβολο
όλουσ τουσ κόκκινουσ ι ςτο τετράγωνο με το μαφρο
αρικμοφσ
ςφμβολο.

Μονά ι ηυγά Όλουσ τουσ μονοφσ ι
όλουσ τουσ ηυγοφσ
αρικμοφσ
Μικροί ι
μεγάλοι

Γειτονικοί

Serie 0/2/3
(Βουαηάν)

Orphans
(ορφανά)

Serie 5/8

Zero (μθδζν)

Σοποκετϊντασ μία μάρκα ςε ζνα από
τα τρία τετράγωνα, με τισ ενδείξεισ "1st
Dozen", "2nd Dozen", ι "3rd Dozen"
2 προσ 1
καλφπτει αυτοφσ τουσ δϊδεκα
αρικμοφσ.

1 προσ 1

το τετράγωνο με τθν ζνδειξθ «Μονά»
(Odd) ι ςτο τετράγωνο με τθν ζνδειξθ 1 προσ 1
«Ηυγά» (Even)

Όλουσ τουσ αρικμοφσ Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςτο τετράγωνο
μεταξφ 1 και 18 ι όλουσ με τθν ζνδειξθ «1 ζωσ 18» ι ςτο
τουσ αρικμοφσ μεταξφ τετράγωνο με τθν ζνδειξθ «19 ζωσ 36». 1 προσ 1
19 και 36
Ζναν αρικμό ςτον
τροχό, ςυν τουσ δφο
αρικμοφσ ςτα αριςτερά
του αρικμοφ και τουσ
δφο αρικμοφσ ςτα
δεξιά του αρικμοφ

Σοποκετιςτε τισ μάρκεσ ςε ζνα
μεμονωμζνο αρικμό ςτο αναδυόμενο
διάγραμμα ςτοιχθμάτων (ςτα άκρα
αριςτερά του τραπεηιοφ, δίπλα από το
κινοφμενο εικονίδιο του τροχοφ τθσ
ρουλζτασ)

Αυτό είναι ςτοίχθμα 9
κομματιϊν.

τθν ενότθτα «Γειτονικοί» ι «Βουαηάν»
(Neighbours), μετακινιςτε τον κζρςορα
επάνω από τθν ζνδειξθ Serie 0/2/3 και 1 προσ 1
κα επιλεγοφν όλοι οι αρικμοί που
περιλαμβάνονται ςε αυτό το ςτοίχθμα.

Αυτό είναι ςτοίχθμα 5
κομματιϊν.

τθν ενότθτα «Γειτονικοί»
(Neighbours), μετακινιςτε τον κζρςορα
επάνω από τθν ζνδειξθ Orphans και κα 1 προσ 1
επιλεγοφν όλοι οι αρικμοί που
περιλαμβάνονται.

Αυτό είναι ςτοίχθμα 6
κομματιϊν.

τθν ενότθτα «Γειτονικοί»
(Neighbours), μετακινιςτε τον κζρςορα
επάνω από τθν ζνδειξθ Serie 5/8 και κα 1 προσ 1
επιλεγοφν όλοι οι αρικμοί που
περιλαμβάνονται.

Αυτό είναι ςτοίχθμα 4
κομματιϊν.

τθν ενότθτα «Γειτονικοί»
(Neighbours), μετακινιςτε τον κζρςορα
επάνω από τθν ζνδειξθ ZERO και κα
επιλεγοφν όλοι οι αρικμοί που
περιλαμβάνονται.

1 προσ 1

Κατανοιςτε το παιχνίδι τθσ Ρουλζτασ
Θ διάταξθ του παρακφρου τθσ ρουλζτασ περιλαμβάνει μερικά βαςικά χαρακτθριςτικά. Σο
πιο προφανζσ και πιο ςθμαντικό είναι θ διάταξθ του τραπεηιοφ. Σο τραπζηι τθσ Ρουλζτασ
είναι ίδιο με αυτό που υπάρχει ςε όλα τα καηίνο. Οι κζςεισ ςτο τραπζηι είναι ίδιεσ και τα
ςτοιχιματα μποροφν να τοποκετθκοφν με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είςτε ςίγουροι για τουσ
αρικμοφσ που καλφπτονται από ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοίχθμα, μετακινιςτε τον κζρςορα
επάνω από το όνομα του ςτοιχιματοσ ι επάνω από το ςθμείο του ταμπλό όπου κζλετε να

ποντάρετε και κα δείτε να επιςθμαίνονται όλοι οι αντίςτοιχοι αρικμοί.
Δίπλα από το τραπζηι, υπάρχουν οκτϊ διαφορετικζσ κατθγορίεσ μαρκϊν, που ξεκινοφν από
€0,50 και φτάνουν ζωσ τα €1000. τα δεξιά τουσ υπάρχουν δφο κουμπιά με τα ςφμβολα
«ςυν» και «πλθν». Περιςςότερα για αυτά μπορείτε να διαβάςετε παρακάτω. Εάν κάνετε
αριςτερό κλικ ςτο τραπζηι που εμφανίηει τα μικρότερα και τα μεγαλφτερα ςτοιχιματα, κα
δείτε περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τα όρια του τραπεηιοφ.
τθν κάτω δεξιά γωνία υπάρχουν τρεισ επιλογζσ: θ επιλογι «ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ ΣΟΙΧΘΜΑΣΩΝ»
(CLEAR BETS) χρθςιμοποιείται για τθν ακφρωςθ όλων των ςτοιχθμάτων που ζχουν
τοποκετθκεί προτοφ εμφανιςτεί το μινυμα «ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΘΜΑΣΑ» (NO MORE BETS). Θ
επιλογι «ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ» (REPEAT) χρθςιμοποιείται όταν κζλετε να επαναλάβετε ακριβϊσ το
ίδιο ςτοίχθμα που τοποκετιςατε ςτθν τελευταία περιςτροφι τθσ ρουλζτασ. Θ επιλογι
«ΓΕΙΣΟΝΙΚΑ» (NEIGHBOURS) χρθςιμοποιείται για πρόςβαςθ ςτα ειδικά ςτοιχιματα τθσ
ρουλζτασ. Με τθν επιλογι «ΓΕΙΣΟΝΙΚΑ» μπορείτε να τοποκετιςετε γειτονικά ςτοιχιματα
και ςτοιχιματα τφπου orphans, tier, grande serie, και zero spiel.
τθν κορυφι τθσ οκόνθσ, εμφανίηεται ο Αναγνωριςτικόσ αρικμόσ του παιχνιδιοφ –
παρακαλοφμε αναφζρετε αυτόν τον αρικμό όταν επικοινωνείτε με τθν εξυπθρζτθςθ
πελατϊν για προβλιματα με ζνα ςυγκεκριμζνο παιχνίδι. Δίπλα ςε αυτόν μπορείτε να δείτε
το ποςό του ςτοιχιματοσ που τοποκετιςατε, κακϊσ και το ποςό που κερδίςατε. Σο
διακζςιμο υπόλοιπο για ςτοιχιματα εμφανίηεται ςτθν κορυφι, δίπλα από το όνομά ςασ.
Για απενεργοποίθςθ του ιχου, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο του θχείου που βρίςκεται επάνω
δεξιά. Όταν ο ιχοσ είναι απενεργοποιθμζνοσ, ςτο εικονίδιο εμφανίηεται ζνασ κόκκινοσ
κφκλοσ. Για να ενεργοποιιςετε ξανά τον ιχο, κάντε ξανά κλικ ςτο εικονίδιο. Ο κόκκινοσ
κφκλοσ κα αφαιρεκεί. Εάν κζλετε να δείτε το τραπζηι ςε πλιρθ οκόνθ, κάντε κλικ ςτο μπλε
εικονίδιο δίπλα από το θχείο. Για να επαναφζρετε τισ αρχικζσ ρυκμίςεισ, κάντε ξανά κλικ
ςτο μπλε εικονίδιο.

Σοποκζτθςθ Πονταριςμάτων
Για να τοποκετιςετε ςτοιχιματα, βεβαιωκείτε ότι το εικονίδιο με το ςφμβολο «ςυν» είναι
επιλεγμζνο, επιλζξτε τθν κατθγορία μάρκασ που κζλετε κάνοντασ αριςτερό κλικ επάνω ςτο
αντίςτοιχο εικονίδιο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε αριςτερό κλικ επάνω ςτον επικυμθτό αρικμό
ι ςτον τφπο ςτοιχιματοσ για να τοποκετιςετε το ςτοίχθμά ςασ. Μπορείτε να τοποκετιςετε
περιςςότερα από ζνα ςτοιχιματα κάκε φορά, προτοφ εμφανιςτεί το μινυμα «ΟΧΙ ΑΛΛΑ
ΣΟΙΧΘΜΑΣΑ» (NO MORE BETS). Κάτω από τθ ηωντανι εικόνα μπορείτε να δείτε το
χρονόμετρο. Ο κρουπιζρθσ κα γυρίςει τον τροχό μόλισ αδειάςουν οι πράςινεσ μπάρεσ.
Μπορείτε να αλλάξετε τθν επιλεγμζνθ κατθγορία μάρκασ, κάνοντασ αριςτερό κλικ ςε μία
διαφορετικι αξία μάρκασ. Εάν τοποκετιςετε περιςςότερεσ από μία μάρκεσ ςτο ίδιο
ςτοίχθμα, οι μάρκεσ μπορεί να αλλάξουν αυτόματα ι/και να γίνει διόρκωςθ τθσ ςειράσ
τοποκζτθςθσ. Θ αξία του ςτοιχιματοσ κα παραμείνει θ ίδια, ωςτόςο θ ςειρά τοποκζτθςθσ
κα αλλάξει ϊςτε να υπάρχει ο μικρότεροσ αρικμόσ από μάρκεσ ςτο τραπζηι, με τθ
μεγαλφτερθ μάρκα ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ και τθ μικρότερθ ςτο επάνω.

Ακφρωςθ τοιχθμάτων
Για να ακυρϊςετε όλα τα ςτοιχιματα που τοποκετιςατε, απλϊσ κάντε κλικ ςτθν επιλογι
«ΑΚΤΡΩΘ ΣΟΙΧΘΜΑΣΩΝ» (CLEAR BETS) ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ. Όλα τα
ςτοιχιματα κα ακυρωκοφν, αρκεί να κάνετε κλικ ςτθν επιλογι προτοφ εμφανιςτεί το
μινυμα «ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΘΜΑΣΑ» (NO MORE BETS). Εάν κζλετε απλϊσ να αφαιρζςετε
κάποια από τα ςτοιχιματα ςτο τραπζηι, επιλζξτε κάνοντασ αριςτερό κλικ το εικονίδιο με το
ςφμβολο «πλθν» και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε αριςτερό κλικ επάνω ςτισ μάρκεσ που κζλετε να
αφαιρζςετε. Να κυμάςτε ότι εάν θ κατθγορία μάρκασ που ζχετε επιλζξει είναι €1 και
κάνετε κλικ ςτο ςφμβολο «πλθν», οι μάρκεσ κα αφαιροφνται κατά €1 κάκε φορά.

Για «Επανάλθψθ» των ςτοιχθμάτων
Για να τοποκετιςετε ακριβϊσ τα ίδια ςτοιχιματα με αυτά που τοποκετιςατε ςτθν
τελευταία περιςτροφι τθσ ρουλζτασ, μπορείτε να κάνετε κλικ ςτο κουμπί ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ
(REPEAT).

Φιλοδϊρθμα
Για να δϊςετε φιλοδϊρθμα ςτον κρουπιζρθ, επιλζξτε τθν επικυμθτι κατθγορία μάρκασ και
κάντε αριςτερό κλικ ςτο πλαίςιο «ΦΙΛΟΔΩΡΘΜΑ» (TIP) για επιβεβαίωςθ.

Κανόνεσ Blackjack
Ο ςτόχοσ του Black Jack είναι ο παίκτθσ να ςυγκεντρϊςει περιςςότερουσ πόντουσ από τον
ντίλερ (κρουπιζρθ) χωρίσ να ξεπεράςει ςυνολικά τουσ 21 πόντουσ.
Σα χαρτιά ζχουν τισ παρακάτω αξίεσ: Άςςοσ: 1 ι 11 πόντουσ, Ριγασ (K), Ντάμα (Q) και Βαλζσ
(J) 10 πόντουσ, όλα τα υπόλοιπα χαρτιά: ζχουν τθν ονομαςτικι τουσ αξία.
Σο Blackjack επιτυγχάνεται όταν ο παίκτθσ ςυγκεντρϊςει 21 πόντουσ με μόνο 2 χαρτιά. Π.χ.
Άςςοσ + 10.Σο παιχνίδι παίηεται με 8 πλιρεισ τράπουλεσ, οι οποίεσ μοιράηονται από μία
βάςθ («Μπότα»).
Σα χαρτιά ανακατεφονται και ο ντίλερ δίνει τα χαρτιά ςε ζναν από τουσ παίκτεσ για να
κόψει τθν τράπουλα. ε περίπτωςθ όπου κανείσ από τουσ παίκτεσ δεν κζλει να κόψει τθν
τράπουλα ι όταν δεν υπάρχει παίκτθσ ςτο τραπζηι, ο ντίλερ κόβει τθν τράπουλα
τοποκετϊντασ τθν κάρτα κοψίματοσ κάπου κοντά ςτο μζςο τθσ ςτοίβασ.
Ο ντίλερ κα φροντίςει ϊςτε θ κάρτα κοψίματοσ να τοποκετθκεί από τον παίκτθ ςε κάποιο
ςθμείο που αντιςτοιχεί ςε 1 πλιρθ τράπουλα από το κάτω ι το επάνω μζροσ τθσ ςτοίβασ.
Μετά το κόψιμο, το μπροςτινό τμιμα τθσ ςτοίβασ τοποκετείται ςτο πίςω μζροσ τθσ ςτοίβασ
και τα χαρτιά τοποκετοφνται ςτθ βάςθ για να ξεκινιςει το μοίραςμα. Σο μζγιςτο και
ελάχιςτο επιτρεπόμενο ςτοίχθμα εμφανίηονται ξεκάκαρα.
Ο ντίλερ κα τραβάει χαρτιά μζχρι να φτάςει ςτουσ 17 ι περιςςότερουσ πόντουσ. Με άλλα
λόγια κα τραβάει μζχρι τουσ 16 ι λιγότερουσ πόντουσ, και μπορεί να ςταματιςει όταν
φτάςει ςτουσ 17 ι περιςςότερουσ πόντουσ. Ο Άςςοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα ι
ζντεκα. Π.χ. 6 + Άςςοσ = 17 και 6 + 8 + Άςςοσ = 15.
Ο ντίλερ μοιράηει από ζνα ανοιχτό χαρτί ςε κάκε ζνα από τα τρία τετράγωνα και ζνα
ανοιχτό χαρτί μπροςτά από τον ντίλερ. τθ ςυνζχεια, μοιράηει ζνα δεφτερο ανοιχτό χαρτί
επάνω από κάκε ζνα πρϊτο χαρτί που μοιράςτθκε. τθ ςυνζχεια, ο ντίλερ μοιράηει χαρτιά
ςφμφωνα με τθν ςειρά του ταμπλό.
Όταν ο μοναδικόσ παίκτθσ που απομζνει ζχει blackjack και ο dealer ζχει 10 ι Άςςο, τότε ο
dealer μπορεί να τραβιξει μόνο ζνα ακόμθ χαρτί. Εάν όλοι οι παίκτεσ ςυγκεντρϊςουν πάνω
από 21 πόντουσ, ο ντίλερ δεν τραβάει δεφτερο χαρτί.

Διπλαςιαςμόσ (Double Down)
Όταν το χζρι του παίκτθ είναι 9, 10 ι 11, ο παίκτθσ ζχει τθν επιλογι να διπλαςιάςει το
ςτοίχθμά του. Σο παιχνίδι δίνει ςτον παίκτθ τθ δυνατότθτα για ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘ (CONFIRM) ι
ΑΠΟΡΡΙΨΘ (DECLINE) του διπλαςιαςμοφ ςτα πρϊτα δφο χαρτιά που μοιράηονται. Εάν ο

παίκτθσ δεν αντιδράςει μζςα ςε πζντε (5) δευτερόλεπτα, γίνεται αυτόματα απόρριψθ τθσ
δυνατότθτασ διπλαςιαςμοφ και κεωρείται ότι ο παίκτθσ δεν κζλει να διπλαςιάςει το
ςτοίχθμα. Όταν γίνει διπλαςιαςμόσ, ζνα ποςό ίςο με το αρχικό ςτοίχθμα αφαιρείται από το
υπόλοιπο του παίκτθ και τοποκετείται ςτο τραπζηι. Είτε ο παίκτθσ αποδεχτεί το
διπλαςιαςμό ι όχι, το παιχνίδι ςυνεχίηει να ακολουκεί τουσ κανόνεσ ςφμφωνα με τον
πίνακα και μοιράηεται μόνο ζνα χαρτί όταν το ςφνολο των πόντων είναι 9, 10 ι 11.

Διαχωριςμόσ (Split)
Όταν το ταμπλό ορίηει ότι ο παίκτθσ μπορεί να διαχωρίςει τα χαρτιά (πχ. Δφο όμοια φφλλα),
ο παίκτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να τοποκετιςει ζνα ακόμθ ςτοίχθμα ίςθσ αξίασ με το αρχικό
ςτοίχθμα, το οποίο αφαιρείται από το υπόλοιπο του παίκτθ, διαχωρίηοντασ ζτςι τα φφλλα
του για το υπόλοιπο τθσ χεριάσ. Εάν τα χαρτιά που μοιράςτθκαν δίνουν ςτον παίκτθ τθ
δυνατότθτα για διπλαςιαςμό, θ διαδικαςία διπλαςιαςμοφ κα ξεκινιςει. ε περίπτωςθ
όπου ο παίκτθσ δεν επικυμεί το διαχωριςμό, ι εάν δεν αντιδράςει μζςα ςτο χρονικό
περικϊριο των πζντε (5) δευτερολζπτων, κεωρείται ότι ο παίκτθσ δεν επικυμεί να κάνει
διαχωριςμό, το αρχικό ςτοίχθμα κα τοποκετθκεί ςτο πρϊτο χζρι και τα χαρτιά κα
ςυνεχίςουν να μοιράηονται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ.
Όταν γίνει διαχωριςμόσ ςε Άςςουσ μοιράηεται μόνο ζνα χαρτί ςε κάκε χζρι, και εάν το χαρτί
που κα μοιραςτεί είναι φιγοφρα ι 10, τότε ο παίκτθσ κεωρείται ότι ςυγκζντρωςε 21
πόντουσ και όχι ότι πζτυχε blackjack.
Όταν εμφανιςτεί θ κάρτα κοψίματοσ, ο ντίλερ ολοκλθρϊνει το χζρι και, ςτθ ςυνζχεια,
ανακατεφει τα χαρτιά. Εάν θ κάρτα κοψίματοσ εμφανιςτεί ωσ το πρϊτο χαρτί ενόσ χεριοφ,
τότε ο ντίλερ ανακατεφει τα χαρτιά.

Blackjack (Άςςοσ και 10 ι Άςςοσ και φιγοφρα)
Όταν ο παίκτθσ πετφχει blackjack τα ποςοςτά που πλθρϊνεται είναι 3 προσ 2.
Όλοι οι παίκτεσ που παίηουν ςτο τραπζηι κα πρζπει να υπακοφουν ςτουσ πίνακεσ και να
ακολουκοφν τουσ κανόνεσ του online παιχνιδιοφ.
Παρατυπίεσ: ε περίπτωςθ όπου ζνα χαρτί δεν μοιραςτεί ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ, το
χαρτί κα μοιραςτεί ξανά ςτο επόμενο μοίραςμα, ενϊ εάν ζνα χαρτί τραβθχτεί από λάκοσ
μπροςτά από τον ντίλερ, αυτό το χαρτί κα μοιραςτεί ωσ το πρϊτο χαρτί του επόμενου
μοιράςματοσ.
ε περίπτωςθ όπου ο ντίλερ παραλείψει να μοιράςει ζνα χαρτί ςε ζνα τετράγωνο, κα
πρζπειτο μοίραςμα να διορκωκεί ϊςτε να χαρτιά να μοιραςτοφν με ςωςτό τρόπο.
ε περίπτωςθ όπου δεν ζχουν απομείνει αρκετά χαρτιά ςτθ βάςθ προκειμζνου να
ολοκλθρωκεί ο γφροσ μετά τθν εμφάνιςθ τθσ κάρτασ κοψίματοσ, ο ντίλερ κα ανακατζψει
όλα τα χαρτιά που ζχουν ιδθ παιχτεί ακολουκϊντασ τθν κανονικι διαδικαςία και κα
ςυνεχίςει το μοίραςμα μετά το ανακάτεμα.
ε περίπτωςθ όπου, για οποιοδιποτε λόγο, δεν ζχουν απομείνει αρκετά χαρτιά ςτθν
«μπότα» προκειμζνου να ολοκλθρωκεί ο γφροσ, ο ντίλερ κα ανακατζψει τα χαρτιά που
ζχουν ιδθ παιχτεί ακολουκϊντασ τθν κανονικι διαδικαςία και κα ςυνεχίςει το μοίραςμα
μετά το ανακάτεμα.
Οποιαδιποτε απόφαςθ του καηίνο είναι οριςτικι.

Κανόνεσ Punto Banco (Mπακαρά)
Σο Punto Banco (ι «Μπακαρά» ςτα Γαλλικά) κεωρείται ωσ ζνα ςυναρπαςτικό παιχνίδι με
πολφ υψθλά όρια.
τόχοσ του παιχνιδιοφ είναι να επιλζξετε ποια πλευρά, ο παίκτθσ ι ο «τραπεηίτθσ»0 (ςτο
Puntο Banco, ο ντίλερ ονομάηεται τραπηίτθσ από τθν αγγλικι λζξθ banker), κα τελειϊςει πιο
κοντά ςτο εννζα όταν μοιραςτοφν όλα τα χαρτιά.
Οι φιγοφρεσ και τα δεκάρια μετράνε ωσ 0, οι άςςοι μετράνε ωσ 1, και όλα τα υπόλοιπα
χαρτιά ζχουν τθν ονομαςτικι τουσ αξία. Εάν είναι απαραίτθτο, μπορεί να μοιραςτεί ζνα
τρίτο χαρτί ςε κάκε παίκτθ, ςφμφωνα με τουσ ειδικοφσ κανόνεσ που περιγράφονται ςτον
παρακάτω πίνακα. Εάν θ αξία των δφο πρϊτων χαρτιϊν που μοιράηονται ςε ζναν από τουσ
δφο παίκτεσ είναι 8 ι 9, γεγονόσ που είναι γνωςτό ωσ "Natural" (φυςικό), τότε δεν
μοιράηονται επιπλζον χαρτιά. Σο ςφνολο δεν υπερβαίνει ποτζ το 9 (κάψιμο), επειδι το
πρϊτο ψθφίο από ζνα διψιφιο αρικμό πάντοτε αφαιρείται. Για παράδειγμα, εάν
μοιραςτοφν τα χαρτιά 5 και 7 βγάηοντασ ςφνολο 12, το αποτζλεςμα κα είναι 2. Κερδίηει ο
παίκτθσ με τον αρικμό που είναι πιο κοντά ςτο εννζα.
Όταν κερδίηει ο «παίκτθσ», τότε πλθρϊνεται το ίδιο ποςό που ςτοιχθμάτιςε. Όταν κερδίηει
ο «τραπεηίτθσ», πλθρϊνεται με ποςοςτό 19/20. Εάν και οι δφο παίκτεσ ζχουν το ίδιο
άκροιςμα, τότε προκφπτει «ιςοπαλία» (Tie), που πλθρϊνει με ποςοςτό 8 προσ 1 (οι μάρκεσ
τοποκετοφνται ςτο ςθμείο του τραπεηιοφ με τθν ζνδειξθ "Tie" (ιςοπαλία). Όταν προκφψει
ιςοπαλία, τα ςτοιχιματα του «παίκτθ» και του «τραπεηίτθ» δεν πλθρϊνονται οφτε
αφαιροφνται.

Κανόνεσ Μοιράςματοσ για τον Παίκτθ :
Εάν τα δφο πρϊτα χαρτιά του παίκτθ (αρχικό μοίραςμα) ζχουν
άκροιςμα…

Ο παίκτθσ...

1, 2, 3, 4, 5, 0

Σραβάει χαρτί

6, 7

Πάει πάςο

8, 9

Πάει πάςο
(Φυςικό)

Κανόνεσ Μοιράςματοσ για τον Σραπεηίτθ:
Εάν τα δφο πρϊτα χαρτιά του
τραπεηίτθ (αρχικό μοίραςμα)
ζχουν άκροιςμα…

Ο τραπεηίτθσ τραβάει όταν
το τρίτο χαρτί του παίκτθ
είναι:

Ο τραπεηίτθσ ΔΕΝ τραβάει
όταν το τρίτο χαρτί του
παίκτθ είναι:

0, 1, 2

Ο τραπεηίτθσ πρζπει πάντοτε να τραβιξει όταν

ςυγκεντρϊςει 0, 1, 2
3

1,2,3,4,5,6,7,9,0

8

4

2,3,4,5,6,7

1,8,9,0

5

4,5,6,7

1,2,3,8,9,0

6

6,7

1,2,3,4,5,8,9,0

7

-

Πάει πάςο

8, 9

-

Πάει πάςο (Φυςικό)

Όταν ο παίκτθσ ςταματιςει ςτο 6 ι το 7, ο τραπεηίτθσ κα πρζπει να τραβιξει χαρτί εάν ζχει
άκροιςμα 0,1,2,3,4, και 5, ενϊ πρζπει να ςταματιςει όταν ζχει 6,7,8 και 9. Ο τραπεηίτθσ
πρζπει να τραβιξει χαρτί όταν ζχει άκροιςμα 0,1 ι 2 και, ςτθ ςυνζχεια, κα πρζπει να
τθριςει τουσ κανόνεσ για τον τραπεηίτθ. Δεν υπάρχουν προαιρετικά τραβιγματα χαρτιϊν.

Κατανοιςτε το παιχνίδι του Punto Banco
Θ διάταξθ του παρακφρου του Punto Banco περιλαμβάνει μερικζσ βαςικζσ λειτουργίεσ. Θ
πιο προφανισ και πιο ςθμαντικι είναι θ διάταξθ του τραπεηιοφ. Σο τραπζηι του Punto
Banco είναι ίδιο με αυτό που υπάρχει ςε όλα τα καηίνο. Οι κζςεισ ςτο τραπζηι είναι ίδιεσ και
τα ςτοιχιματα μποροφν να τοποκετθκοφν με τον ίδιο τρόπο. Όταν βρίςκεςτε ςτθν οκόνθ
του τραπεηιοφ, ςτθν επάνω πλευρά μπορείτε να δείτε ηωντανι εικόνα από το παιχνίδι που
βρίςκετε ςε εξζλιξθ ςτο Καηίνο. τθν κάτω δεξιά πλευρά του τραπεηιοφ, υπάρχουν επτά
διαφορετικζσ κατθγορίεσ μαρκϊν, που ξεκινοφν από €5 και φτάνουν ζωσ τα €1000. τα
δεξιά τουσ υπάρχουν δφο κουμπιά με τα ςφμβολα «ςυν» και «πλθν». τθν κάτω αριςτερι
πλευρά υπάρχει θ επιλογι «ΑΚΤΡΩΘ ΣΟΙΧΘΜΑΣΩΝ» (CLEAR BETS). Περιςςότερα για αυτά
μπορείτε να διαβάςετε παρακάτω. τθν κορυφι τθσ οκόνθσ, εμφανίηεται ο Αναγνωριςτικόσ
αρικμόσ του παιχνιδιοφ – παρακαλοφμε αναφζρετε αυτόν τον αρικμό όταν επικοινωνείτε
με τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν για προβλιματα με ζνα ςυγκεκριμζνο παιχνίδι. τθν επάνω
δεξιά πλευρά, εμφανίηεται το ποςό του ςτοιχιματοσ που τοποκετιςατε, κακϊσ και το ποςό
που κερδίςατε. Σο διακζςιμο υπόλοιπο για ςτοιχιματα εμφανίηεται ςτθν κορυφι, δίπλα
από το όνομά ςασ. Για απενεργοποίθςθ του ιχου, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο του θχείου που
βρίςκεται επάνω δεξιά. Όταν ο ιχοσ είναι απενεργοποιθμζνοσ, ςτο εικονίδιο εμφανίηεται
ζνασ κόκκινοσ κφκλοσ. Για να ενεργοποιιςετε ξανά τον ιχο, κάντε ξανά κλικ ςτο εικονίδιο. Ο
κόκκινοσ κφκλοσ κα αφαιρεκεί. Εάν κζλετε να δείτε το τραπζηι ςε πλιρθ οκόνθ, κάντε κλικ
ςτο μπλε εικονίδιο δίπλα από το θχείο. Για να επαναφζρετε τισ αρχικζσ ρυκμίςεισ, κάντε
ξανά κλικ ςτο μπλε εικονίδιο.

Σοποκζτθςθ πονταριςμάτων
Για να τοποκετιςετε ςτοιχιματα, βεβαιωκείτε ότι το εικονίδιο με το ςφμβολο «ςυν» είναι
επιλεγμζνο, επιλζξτε τθν κατθγορία μάρκασ που κζλετε κάνοντασ αριςτερό κλικ επάνω ςτο
αντίςτοιχο εικονίδιο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε αριςτερό κλικ επάνω ςτον επικυμθτό αρικμό.
Μπορείτε να παίξετε ςε περιςςότερα από ζνα τετράγωνα, για παράδειγμα μπορείτε να
ςτοιχθματίςετε ςτον παίκτθ και ταυτόχρονα να ςτοιχθματίςετε ςτθν ιςοπαλία. Όλα τα
ςτοιχιματα κα πρζπει να τοποκετθκοφν προτοφ εμφανιςτεί το μινυμα «ΟΧΙ ΑΛΛΑ

ΣΟΙΧΘΜΑΣΑ» (NO MORE BETS). τθ δεξιά πλευρά μπορείτε να δείτε το χρόνο που
απομζνει για τθν τοποκζτθςθ του ςτοιχιματοσ. Μόλισ το χρονόμετρο φτάςει ςτο μθδζν,
δεν γίνονται αποδεκτά άλλα ςτοιχιματα και ο τραπεηίτθσ ξεκινάει το μοίραςμα.
Μπορείτε να αλλάξετε τθν επιλεγμζνθ κατθγορία μάρκασ, κάνοντασ αριςτερό κλικ ςε μία
διαφορετικι αξία μάρκασ. Εάν τοποκετιςετε περιςςότερεσ από μία μάρκεσ ςτο ίδιο
ςτοίχθμα, οι μάρκεσ μπορεί να αλλάξουν αυτόματα ι/και να γίνει διόρκωςθ τθσ ςειράσ
τοποκζτθςθσ. Θ αξία του ςτοιχιματοσ κα παραμείνει θ ίδια, ωςτόςο θ ςειρά τοποκζτθςθσ
κα αλλάξει ϊςτε να υπάρχει ο μικρότεροσ αρικμόσ από μάρκεσ ςτο τραπζηι, με τθ
μεγαλφτερθ μάρκα ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ και τθ μικρότερθ ςτο επάνω.

Ακφρωςθ τοιχθμάτων
Για να ακυρϊςετε όλα τα ςτοιχιματα που τοποκετιςατε, απλϊσ κάντε κλικ ςτθν επιλογι
«ΑΚΤΡΩΘ ΣΟΙΧΘΜΑΣΩΝ» (CLEAR BETS). Όλα τα ςτοιχιματα κα ακυρωκοφν, αρκεί να
κάνετε κλικ ςτθν επιλογι προτοφ εμφανιςτεί το μινυμα «ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΟΙΧΘΜΑΣΑ» (NO
MORE BETS).
Εάν κζλετε απλϊσ να αφαιρζςετε κάποια από τα ςτοιχιματα ςτο τραπζηι, επιλζξτε το
εικονίδιο με το ςφμβολο «πλθν» με αριςτερό κλικ και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε αριςτερό κλικ
επάνω ςτισ μάρκεσ που κζλετε να αφαιρζςετε. Να κυμάςτε ότι εάν θ κατθγορία μάρκασ
που ζχετε επιλζξει είναι €5, και κάνετε κλικ ςτο ςφμβολο «πλθν», οι μάρκεσ κα
αφαιροφνται κατά €5 κάκε φορά.

Φιλοφϊρθμα
Για να δϊςετε φιλοδϊρθμα ςτον κρουπιζρθ, επιλζξτε τθν επικυμθτι κατθγορία μάρκασ και
κάντε αριςτερό κλικ ςτο πλαίςιο «ΦΙΛΟΔΩΡΘΜΑ» (TIP) για επιβεβαίωςθ.

