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TOLMAČ POIMENOVANJA STAVNIH MOŽNOSTI 

Stavne napovedi, dobitne kombinacije in izjeme za, v nadaljevanju navedene stavne možnosti, so 
podrobno opisane v dodatku k pravilom igre na srečo »skupne napovedi« 

za napovedi na konjske dirke. 

FRANCOSKI NAZIV 
v originalnih generalnih 

pravilih 

NAZIV V PREVODU  
GENERALNIH PRAVIL 

NAZIV V DODATKU K PRAVILOM 
ZA KONJSKE DIRKE 

Simple gagnant Solo / zmaga Solo / zmaga 

Simple place Solo / mesto Solo /mesto 

Couple gagnant Dvojček / zmaga Dvojček / mešano 

Couple gagnant Dvojček / zmaga posebno 
določilo skladno s petim 
odstavkom 43. člena 

Dvojček / točno 

Couple place Dvojček / mesto Dvojček / med tri 

Trio Trojček / mešano Trojček 

Trio ordre Trojček / točno Trojček / točno 

Quinte Plus Super Plus - Jackpot Super plus Jackpot 

Quinte Ordre Super Plus – točno Super Plus – točno 

Quinte Disordre Super Plus – mešano Super Plus – mešano 

Quinte Bonus 4 Super Plus – Bonus 4 Super Plus – Bonus 4 

Quinte Bonus 4 sur 5 Super Plus – Bonus 4 od 5 Super Plus – Bonus 4/5 

Quinte Bonus 3 Super Plus – Bonus 3 Super Plus – Bonus 3 

Petorček Petorček Petorček 
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Pravila za stave na konjske dirke PMU, sprejete preko spleta in na dirkališčih, 
ki jih je 31.03.2021 potrdil francoski regulatorni organ  

»Autorité Nationale des Jeux« 
 
 

Kazalo vsebine 
I. NASLOV - SPLOŠNE DOLOČBE ..................................................................................................................... 4 

1. POGLAVJE - Pobiranje stav ..................................................................................................................... 7 

2. POGLAVJE - Rezultati in izračun kvot .................................................................................................... 12 

3. POGLAVJE - Izplačila .............................................................................................................................. 17 

4. POGLAVJE - Uporaba »stavnega čeka« in »izplačilnega listka« ............................................................ 20 

II. NASLOV - STAVE ............................................................................................................................................ 22 

5. POGLAVJE - Stava »Solo« ...................................................................................................................... 22 

6. POGLAVJE - Prenesene stave, katerih komercialno ime,...................................................................... 30 

ki ga izbere združenje, je sporočeno stavcem .............................................................................................. 30 

3. POGLAVJE -Stava »Dvojček« ..................................................................................................................... 32 

4. POGLAVJE Stava »Dvojček hipodrom« ..................................................................................................... 48 

5. POGLAVJE - Stava »Trojček« ..................................................................................................................... 49 

6. POGLAVJE - Stava »2 od 4« ....................................................................................................................... 63 

7. POGLAVJE - Stava »Četverček Plus« ......................................................................................................... 64 

8. POGLAVJE - Stava »MULTI« ...................................................................................................................... 65 

9. POGLAVJE - Stava štirih konj brez vrstnega reda ...................................................................................... 66 

med izborom največ šestih konj, katere komercialno ime, .......................................................................... 66 

ki ga izbere združenje, je sporočeno stavcem .............................................................................................. 66 

10. POGLAVJE - Stava »Super Plus« .............................................................................................................. 67 

11. POGLAVJE – Stava »Petorček« ................................................................................................................ 84 

III. NASLOV - STAVE V SKUPNEM SKLADU ........................................................................................................ 92 

1. POGLAVJE - Stava »Trojček« ..................................................................................................................... 92 

2. POGLAVJE - Stava »Trojček / točno« ........................................................................................................ 95 

3. POGLAVJE - Stava štirih konj z vrstnim redom, ........................................................................................ 99 

katerih komercialno ime, ki ga izbere združenje, ......................................................................................... 99 

je sporočeno stavcem ................................................................................................................................... 99 

4. POGLAVJE - Določbe v zvezi z izračunov kvot ......................................................................................... 104 

5. POGLAVJE - Stava »Trio hipodrom«........................................................................................................ 132 

6. POGLAVJE - Stava »Trio hipodrom / točno« ........................................................................................... 133 

IV. NASLOV - STAVE, PONUJENE V MEDNARODNEM DELITVENEM SKLADU, KI JIH RAZDELIJO TUJI 

OPERATERJI ..................................................................................................................................................... 134 



21.06.2022 

 

3 | 156  

1. POGLAVJE – Posebne določbe, ki veljejo za izračun poročil in plačilo ............................................... 134 

2. POGLAVJE - "Mednarodni enojček« ................................................................................................... 136 

3. POGLAVJE - Stava »Mednarodni dvojček« ............................................................................................. 141 

4. POGLAVJE - Stava »Mednarodni Dvojček / točno« ................................................................................ 147 

5. POGLAVJE - Stava »Mednarodni Trojček točno« .................................................................................... 151 

V. NASLOV- PRODAJNA MESTA IN NAČINI VPLAČILA ZDRUŽENJA ................................................................. 155 

1. POGLAVJE - Prodajna mesta združenja................................................................................................... 155 

Členi od vključno 169. do 211. se nanašajo na vplačilne pogoje pri prireditelju PMU  in niso predmet 

vplačil pri Športni loteriji............................................................................................................................. 156 

DODATEK 1: Minimalna vplačila za posamezne vrste stav ......................................................................... 156 

 
  

   

 
 



21.06.2022 

 

4 | 156  

I. NASLOV - SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Stave, ki so predmet tega pravilnika, se nanašajo na napoved dogodka, povezanega z vrstnim 
redom ene ali več konjskih dirk, ki so redno organizirane. 
 
Minister za kmetijstvo za vsak tekmovalni dan določi vrsto dovoljenih stav in v primeru pobiranja 
stav zunaj hipodroma zadevno geografsko območje, če to ne zajema celotnega ozemlja. 
 

2. člen 
 
Stava v obliki totalizatorja je stava, ki se izvaja na način, da se vsi vplačani vložki, zbrani v istem 
skladu pred začetkom dirke, po odbitku dajatev vseh vrst, ki jih predvidevajo veljavna zakonodaja in 
predpisi ter stavni operater, porazdelijo med stavce z dobitnimi stavami, pri čemer ima stavni 
operater nevtralno vlogo in je nezainteresiran, kar zadeva izid stav. 
 
Vložki, ki jih igralci vplačajo za posamezno vrsto stave, so porazdeljeni med stavce, ki imajo 
dobitne stave, v skladu s predpisi, ki veljajo za vsako vrsto stave. 
 
Vplačani vložki so tisti, ki so predmet centralizacije. 
 
Združenje Pari mutual urbain, v nadaljnjem besedilu tega pravilnika združenje, ali oglaševalci lahko 
naključno ali nenaključno namenijo posebna sredstva v denarju ali naravi. 
 

3. člen 
 
Vplačilo stave pri združenju ali družbah za konjske dirke pomeni sprejetje vseh členov tega 
pravilnika brez omejitev ali zadržkov. 
 
Ta pravilnik je usklajen z nadzornim organom L'Autorite National des Jeux in je brezplačno na 
vpogled na hipodromih in na vseh prodajnih mestih, ki imajo dovoljenje združenja za pobiranje stav 
zunaj hipodromov, na spletni strani L'Autorite National des Jeux ter na spletni strani in v mobilni 
aplikaciji združenja. 
 
Igralci so o tej določbi obveščeni z obvestilom na hipodromih in prodajnih mestih združenja. 
 

4. člen 
 
Samo fizične osebe lahko stavijo in prejmejo dobitke od združenja ali družb za konjske dirke. 
 
Mladoletne osebe ne smejo staviti niti prejeti dobitkov, prav tako jim je prepovedan dostop do 
načinov za vplačilo stav združenja in na hipodromih. 
 
Osebe, katerih obnašanje moti izvajanje operacij, se lahko odstrani iz prostorov, kjer se pobirajo 
stave s totalizatorjem. 
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5. člen 
 

Odpovedana ali prestavljena dirka 
 
Če je neka dirka dokončno odpovedana, se povrnejo vse stave, ki se nanašajo na napoved 
dogodka, povezanega z vrstnim redom samo te dirke. 
 
Vse stave, ki se nanašajo na napoved dogodka, povezanega z vrstnim redom več dirk, se izvedejo 
brez upoštevanja odpovedane dirke. 
 
Če je neka dirka prestavljena in se izvede istega dne, se vse stave, ki so bile vplačane na to dirko, 
normalno izvedejo. 
 
Če je prestavljena dirka izvedena nek drugi dan, se vse stave, ki so bile vplačane na to dirko, 
povrnejo. 
 

6. člen 
 
Ob upoštevanju veljavnih predpisov za spletne stave je prepovedano pobiranje ali sprejemanje stav 
na dirke, ki so organizirane v Franciji ali v tujini, mimo storitev združenja ali družb za konjske dirke 
na hipodromih. 
 
Združenje in družbe za konjske dirke zagotavljajo pobiranje in centralizacijo stav, porazdelitev 
vložkov, izračun in izplačilo dobitkov. Nadzorujejo zakonitost vseh operacij in bdijo nad 
spoštovanjem veljavne zakonodaje in predpisov ter določb tega pravilnika. 
 
Izplačilo dobitkov ali povrnitev vplačil stavcem, za katere se sumi, da so kršili ta pravilnik ali da ga 
niso upoštevali, se lahko zamrzne za obdobje, ki ne sme biti daljše od 15 dni. 
 
Če je vložena pritožba na sodišču, se vložki in dobitki, na katere se nanaša pritožba, zamrznjeno, 
dokler ni odločitev sodišča dokončna; na zamrznjeno vsoto se ne obračunajo nobene obresti. 
 

7. člen 
 
Za izvajanje monetarnega in finančnega zakonika lahko združenje in družbe za konjske dirke 
začasno prekinejo finančne transakcije, plačilo dobitkov ali delovanje »PMU PM« kot je definirano v  
4. poglavju V.  
 

7.1 člen 
 
Varstvo podatkov. 
 
Spremenjeni zakon št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 o varstvu podatkov, računalniških datotek in 
civilnega prava svoboščine velja za vse nominacijske informacije, sporočene skupini ali Racingu 
Združenja ali njihovemu ponudniku storitev. 
 
Takšne informacije se ne posredujejo ali dajejo na voljo zunanjim organizacijam v komercialne 
namene. Te informacije se lahko posredujejo samo pravilno prepoznanim prejemnikom samo za 
upravne namene ali komercialne ukrepe skupine ali dirkalnih zvez. Ne bo jih mogoče uporabljati za 
komercialne namene iskanja, razen če se ponudnik o tem izrecno ne dogovori. 
Določbe členov 49. in 50. spremenjenega zakona št. 78–17 z dne 6. januarja 1978 zagotavljajo 
igralcu katere koli pravice, povezane z vsako uporabo njegovih osebnih podatkov, vključno s 
pravicami dostopa, popravka ali ugovora, za komercialne namene prek, odvisno od primera, 
dirkaškega združenja ali skupine.  
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V tem primeru svojo zahtevo pošlje na: Služba za stranke PMU (odjemalec storitve PMU): TSA 
61501, 75734 Pariz Cedex 15 ali predloži svojo zahtevo na "kontaktni" strani, ki je dostopna na 
spletni strani skupine. 
  
Vsak imetnik računa »PMU PM« se strinja, da bo skupina hranila njegove osebne podatke, zlasti 
njegovo ime, naslov in, kjer je primerno, njegove bančne podatke. Kot informacije so bile 
posredovane v okviru odprtja računa »PMU PM«, se zaveže igralec za odškodnino skupini za 
kakršno koli odgovornost, ki izhaja iz kakršnih koli napačnih ali netočnih navedb v posredovanih 
informacijah. 
 
Spremenjeni zakon št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 o varstvu podatkov, računalniških datotek in 
civilnega prava svoboščine velja za vse posredovane informacije, ki so obvezne za odprtje »PMU 
PM« račun, katerega prejemnik je skupina. Posledično pomeni zahtevo za odprtje računa »PMU 
PM« odpoved uveljavljanju pravice, predvidene v prvem odstavku 38 zgoraj omenjeni spremenjeni 
zakon št. 78-17 z dne 6. januarja 1978. 
 
Osebni podatki, kot tudi tisti, ki se nanašajo na stavno dejavnost imetnika »PMU PM« račun lahko 
tudi predmet sporočanja za namene preverjanja s strani nadzornega organa l'Autorite national des 
Jeux. 
 
L'Autorite national des Jeux, lahko te podatke obdeluje za izvajanje nalog, opredeljenih v zakon št. 
2010-476 z dne 6. maja 2010 o odprtju konkurence in regulaciji spletnih iger na srečo zlasti v zvezi 
z bojem proti pretiranim igram na srečo, kot je opisano v nadaljevanju: https://anj.fr/donnees-
personnelles. 
 
Zgoraj navedene informacije v zvezi z izvajalcem računov hrani Skupina za obdobje šestih let od 
zaprtja zadevnega računa »PMU PM«. Konec leta, po preteku obdobja, bodo ti podatki samodejno 
izbrisani. 
 
Politika zasebnosti skupine je na voljo na spletnem mestu in mobilni aplikaciji skupine.
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1. POGLAVJE - Pobiranje stav 
 

8. člen 
 
Različne vrste stav, katerih specifična pravila so opredeljena v tem pravilniku, so sprejete: 

– bodisi na hipodromih, ki so redno odprti; 
– bodisi na prodajnih mestih, zunaj hipodromov, s katerimi upravlja združenje, in na prodajnih 

mestih, ki imajo dovoljenje združenja v skladu s pogoji odloka št. R-322-22-5 »Francoskega 
kodeksa interne varnosti«, vsa so v tem pravilniku opredeljena kot prodajna mesta 
združenja; 

– bodisi na računu »PMU PM« 
 
Podrobnejša pravila za vsako prodajno mesto ali način pobiranja stav združenja so opredeljena v 5. 
naslovu, javnost je o njih obveščena na vsakem od teh prodajnih mest. 
 

9. člen 
 
Na hipodromih se stave pobirajo na okencih, ki se nahajajo na različnih mestih; ta okenca so lahko 
specializirana glede na vrednost vplačila ali vrsto stave. 
 
Družbe za konjske dirke lahko dajo na razpolago javnosti okenca, ki so pod nadzorom 
pooblaščenega zastopnika, katerega pooblaščenci sprejemajo vplačila igralcev, ki imajo odprt 
tekoči račun pri tem pooblaščenem zastopniku. 
 
Pobiranje stav za vsako dirko se izvaja do signala, ki označuje prenehanje pobiranja stav in v 
nobenem primeru ne more biti po potrjenem startu dirke. Nobena stava, niti stava v izvajanju, ne 
more biti vplačana po signalu za prenehanje pobiranja stav. Poleg tega je lahko pobiranje stav 
določene vrste prekinjeno nekaj časa pred začetkom dirke. Enako velja za stave, ki so vplačane na 
okencih pooblaščenega zastopnika. 
 

10. člen 
Številčenje 

 
Vrste stav, ki so možne za različne dirke, številke teh dirk, seznam konjev, ki so še vedno prijavljeni 
v te dirke, in številka, ki je dodeljena vsakemu posameznemu konju, so navedeni v uradnem biltenu 
dirk na hipodromu in na uradnem seznamu tekmovalcev, ki je v celoti ali deloma na voljo na 
prodajnih mestih, na strani z informacijami in v mobilni aplikaciji združenja. 
 
Združenje in družbe za dirke konj lahko za pobiranje določenih stav sprejmejo posebno številčenje, 
v okviru katerega vsakemu konju, ki bo nastopil v dirki, dodelijo številko, ki mora biti uporabljena za 
označitev konj, ki sestavljajo stavo. To posebno številčenje je navedeno na uradnem seznamu 
tekmovalcev združenja ali v uradnem biltenu dirk na hipodromih. 

 
11. člen 

 
Če uraden seznam tekmovalcev združenja ali uradni bilten hipodroma ali če podatki iz 
informacijskega sistema, ki se uporablja za pobiranje stav, vsebujejo netočnost ali izpust, ki vpliva 
na pobiranje ali obdelavo stav, združenje ali družbe za konjske dirke na hipodromih izvedejo vračilo 
ali prekinitev pobiranja stav, v celoti ali delno, na vseh ali samo na nekaterih prodajnih mestih oz. 
načinih pobiranja stav. 
 

12. člen 
Odjavljeni konji 

 
I. – Bilten hipodroma in uradni seznam tekmovalcev vsebujeta konje, ki so še vedno prijavljeni v 
različne dirke. 
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Vendar so lahko konji, ki se nahajajo v biltenu oziroma na listi za posmezno dirko, opredelejni kot 
odjavljeni, skladno s pravilnikom dirke.  
 
Kadar stave, vplačane na prodajnih mestih združenja ali na hipodromih ter na vse ali nekatere od 
načinov vplačila iz V. in VI. naslova, posamezne stave, kombinirane ali s poljem, v katere igralec 
vključi enega ali več konjev, ki so razglašeni za odjavljene, v trenutku vplačila stave, niso sprejete. 
 
Kadar stava, ki je bila vplačana na enem od prodajnih mest ali na enega od načinov vplačila in na 
hipodromih, opredeljenih v prejšnjem odstavku, vsebuje enega ali več odjavljenih konj, lahko 
igralec, pred začetkom prve dirke za stave, ki se skladajo z določili Poglavja 2 ali pred začetkom 
prve dirke z vplačano stavo za druge vrste stav poglavja II., na prodajnem mestu ali na hipodromu, 
kjer je vplačal to stavo, ali preko načina vplačila, s katerim je vplačal stavo, to razveljavi. 
 
Vendar, če stavni listek vsebuje več stav, pri katerih vsaj ena ne vsebuje konja, ki je odjavljen, tega 
listka, skladno s členom 14 c), ni mogoče razveljaviti.  
 
Vse stave, ki vsebujejo enega ali več odjavljenih konj, se izvedejo na podlagi posebnih pravil za 
vsako vrsto stave, po tem ko je upoštevan, v kolikor to velja, rezervni konj, kot opredeljen v 
naslednjem pod II. spodaj. 
 
II. – 1. Igralci lahko za določene vrste stav, za katere pravila predvidevajo to možnost, na prodajnih 
mestih združenja in na hipodromih, ki so povezani s centralnim sistemom združenja v realnem 
času, za vse ali del stav iz VII. naslova ter za vse ali nekatere od načinov vplačil iz V. naslova, 
poleg konj, ki sestavljajo njihovo stavo, izberejo številko rezervnega konja, ki lahko dopolni njihovo 
stavo v skladu s pravili, opredeljenimi od 2. do 4. v nadaljevanju. 
 
Če igralec na prodajnem mestu ali na hipodromih iz zgornjega odstavka, ki ponujajo to storitev, 
vplača stavo s programom za pomoč pri vplačilu stav, potem njegova stava samodejno vključuje 
določitev rezervnega konja. 
 
Igralci morajo biti obveščeni, za katere stave, ki sicer ponujajo to možnost, izjemoma ni možno 
izbrati rezervnega konja. 
 
2. Primeri posameznih ali kombiniranih stav, poenostavljenih ali v vseh zaporedjih, kot so 
opredeljena za vsako stavo, ki nudi to možnost v II. in III. naslovu: 
 
a) Za te vrste kombinacij in formul rezervni konj, ki ga izbere igralec, ne more biti eden od konjev, ki 
sestavljajo njegovo stavo. 
 
b) Če je eden od konj, ki ga izbere igralec, razglašen kot odjavljen, rezervni konj dopolni 
posamezno stavo, v primeru kombinirane stave pa vsako od posameznih stav, ki vključujejo 
odjavljenega konja, kot da bi bil rezervni konj izbran zadnji. 
 
Ob upoštevanju tega pravila, če rezervni konj nadomesti nekega drugega konja in ne tistega, ki ga 
je igralec izbral zadnjega, je posamezna stava ali vsaka od posameznih stav, ki vključujejo 
odjavljenega konja, izvedena za konje, ki sodelujejo v dirki, in ki so bili izbrani za odjavljenim 
konjem, kot da bi ti konji bili izbrani pred tistim, ki je bil pred njimi v začetnem izboru stavca. 
 
3. Primeri stav s »celotnim poljem« ali »delnim poljem«, kot opredeljeni za vsako vrsto stav, ki nudi 
to možnost, v II. in III. naslovu: 
 
a) Za to vrsto formule rezervni konj, ki ga izbere igralec, mora biti konj, ki sodeluje v dirki, in ni eden 
od konj iz osnovnega izbora stavca. 
 
b) V primeru »delnega polja« je rezervni konj lahko izbran med konji, ki jih je igralec pridružil 
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svojemu osnovnega izboru, ali med drugimi. 
 
c) Če je odjavljen eden od konj iz osnovnega izbora stavca, rezervni konj dopolni vsako posamezno 
stavo, ki je vključena v formulo »polje«, kakor da bi rezervnega konja igralec izbral na zadnjem 
mestu v vsaki obravnavani posamezni stavi. 
 
d) V primeru iz c) zgoraj, posamezna stava ali več posameznih stav, ki so vključene v formulo 
»polje« in ki vsebujejo hkrati odjavljenega konja in izbor istega konja, kot je rezervni, se 
obravnavajo skladno s I. točko tega člena. 
 
4. Če sta odjavljena dva ali več konj v dirki, v katero so bili prijavljeni, in če je igralec izbral več kot 
enega od odjavljenih konj, rezervni konj nadomesti le enega od njih. 
 

13. člen 
Najmanjše vplačilo 

 
Za vsako vrsto stave je določeno najmanjše vplačilo, navedeno v prilogi 1. 
 
Določbe predhodnega odstavka niso ovira za to, da združenje ali oglaševalec prevzame plačilo 
celote ali dela zneska vložka vseh ali dela igralcev. V tem primeru ne glede na člen 12. in zadnji 
odstavek 14. člena in za vse poslovne operacije, za katere je to navedeno, vplačane stave niso 
izpodbojne. 
 
Najmanjša vplačila se lahko razlikujejo za določeno vrsto stave glede na to, ali ta je vrsta stave 
vplačana kot posamezna ali kombinirana ali s poljem, s poenostavljeno formulo ali v vseh vrstnih 
redih, na hipodromu ali zunaj hipodromov, glede na način vplačila. 
 
Stave se vplačajo na prodajnih mestih in na načine vplačila združenja in na hipodromu na okencih, 
kjer je javnost obveščena o enoti vložka, družbe za konjske dirke in združenje niso obvezani, da 
odprejo okenca z najmanjšim vplačilom. 
 

14. člen 
 

a) Plačilo stave 
 

Vložki so vplačani z gotovino in promptno ali v breme na računu, odprtem pri združenju ali družbah 
za konjske dirke in njihovem pooblaščenem zastopniku iz 8. člena. Na prodajnih mestih združenja 
in na hipodromih, povezanih s centralnim sistemom združenja v realnem času, ki nudijo to storitev, 
so lahko vložki vplačani tudi s »stavnim čekom« ali »dobitnim čekom«, kot opredeljeno v 4. 
poglavju tega naslova. 
 
Vložki so lahko vplačani tudi z bančno kartico na prodajnih mestih iz 167. člena, ki imajo dovoljenje 
združenja, da lahko sprejmejo ta način plačila, ter tudi na hipodromih, ki nudijo to storitev. 
 
Javnost je obveščena o dovoljenih zneskih za plačilo vložkov z bančno kartico. 
 
Vložki, vplačani z bančno kartico, se ne morejo povrniti v gotovini. 
 
Stava, znesek katere presega prag, o katerem je obveščena javnost, je lahko vplačana le prek 
računa »PMU PM«. 
 

b) Ukrepi za preprečevanje pranja denarja vključno z varstvom podatkov   
 
Prireditelj je dolžen zagotoviti evidenco igralcev za vsa vplačila preko 2.000 €, s predložitvijo 
osebnega dokumenta ter evidenco hraniti 5 let. 
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Prireditelj preveja identiteto preko veljavnega osebnega dokumenta s sliko, pri čemer mora zavesti 
naslednje podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, kot tudi vrsto dokumenta ter kraj in datum 
izdaje.        
 

c) Stavni listek - dokazilo 
 
Z izjemo stav, ki so vplačane prek računa »PMU PM«, mora igralec za vsako vplačano stavo, po 
tem ko je plačal vložek, prejeti potrdilo, na katerem morajo biti navedeni vsi elementi vplačane 
stave in ki je dokazilo ter sprejetje katerega implicira skladnost z zahtevano stavo. 
 
Da bi bilo potrdilo veljavno, mora vsebovati sklic ali kodo, ki omogoča identifikacijo: dne, številke 
dirke, številke konj, ki sestavljajo stavo, vrsto stave, znesek vložka in za kombinirane stave vrsto 
formule, skladno s točko 3. člane 210.. 
 
Igralec mora nemudoma preveriti, ali vse podrobnosti, natisnjene na računih ustrezajo vplačani 
stavi. Vsi zahtevki v zvezi z morebitnimi napakami pri dostavi ali izvedbi vplačila, je treba opraviti, 
če je mogoče, preden igralec zapusti stavnico ali stavno okno, najpozneje pred začetkom prve 
dirke, ki se nahaja na stavnem listku. 
  
      d) razveljavitev stave 
 
Brez poseganja v določbe določil, ki veljajo za vsako stav, lahko igralec pred začetkom dirke na 
prodajnem mestu združenja ali na hipodromu, kjer je vplačal stavo, ali prek načina vplačila, s 
katerim je vplačal stavo, prekliče stavo najkasneje v obdobju 15 minut po tem, ko jo je vplačal, z 
izjemo primerov kateri bi zahtevali podaljšanje tega časa. 

 
15. člen 

 
Stavcem je lahko na prodajnih mestih združenja in na hipodromih, ki so povezani s centralnim 
sistemom združenja v realnem času, ter za vse ali nekatere načine vplačila iz V. poglavja, ponujeno 
vplačilo nekaterih stav s sistemom za pomoč pri vplačilu stav, ki se imenuje »Paris SpOt«. 
 
V tem primeru izbor za določeno vrsto stave v celoti ali delno opravi centralni sistem združenja 
glede na stave istega tipa, ki so jih vplačali igralci brez uporabe tega sistema za pomoč pri vplačilu 
stav. 
 
Stavcu so lahko ponujene naslednje možnosti vplačila, v celoti ali delno: 
 
– Če igralec želi izbrati posamezno ali kombinirano formulo, pri čemer igralec ne določi nobenega 
od konj, ki jo sestavljajo, sistem samodejno določi vse konje, ki sestavljajo formulo. 
 
– Če igralec želi izbrati posamezno ali kombinirano formulo, pri čemer želi določiti samo del konj, ki 
naj bi sestavljali izbrano kombinacijo, potem ostale konje, ki dopolnjujejo to kombinacijo, izbere 
sistem za pomoč pri vplačilu stave. 
 
Igralci morajo biti obveščeni o vremenskih intervalih, v katerih je možno staviti z uporabo sistema 
za pomoč pri vplačilu stav, o vrstah sprejetih stav in številkah dirk, za katere je mogoča ta storitev, 
ter o načinih vplačila, ki jo omogočajo. 
 

16. člen 
Skupinske stave 

 
Igralci lahko na prodajnih mestih združenja in na hipodromih, ki to ponujajo, za stave in formule s to 
možnostjo vplačajo stavo skupinsko, v enakih delih, pri čemer je največja omejitev deset delov te 
stave. 
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Noben od teh delov ne more biti manjši od najmanjšega vplačila, ki je določen v skladu z določbami 
13. člena. 
 
Po plačilu celotnega vložka izbrane stave pri vplačilu skupinske stave vsak od igralcev dobi ločeno 
dokazilo, ki je dokazilo o njihovem delu, kar omogoča opredelitev vseh elementov deleža kvote 
vplačane stave, sprejetje dokazila implicira skladnost z zahtevano stavo. 
 
Dokazilo o enem deležu kvote skupinske stave ne more biti preklicano. 
 
V primeru skupinske stave se pod terminom igralec označuje vse stavce, ki so skupinsko vplačali 
neko stavo. 
 

17. člen 
Dodatna stavna storitev 

 
Na prodajnih mestih združenja in na hipodromih, ki to ponujajo, za stave in formule s to možnostjo, 
je lahko ponujena dodatna storitev za stave, o katere komercialnem imenu po izbiri združenja so 
igralci obveščeni. 
  
Ob upoštevanju, da igralec izvede najmanjše vplačilo, ki je dodatno in sorazmerno s tistim od 
zadevne stave ter določeno v skladu z določbami 13. člena, se ta storitev nanaša na to, da 
centralni sistem združenja dodeli naključno določen multiplikacijski količnik dobitka. 
 
Ta multiplikacijski količnik je uporabljen za kvoto plačljive stave, določene v skladu s posebnimi 
pravili, opredeljenimi za vsako vrsto stave, ki ponuja to storitev, za določitev zneska dobitka. 
 
Multiplikacijski količniki, ki se uporabljajo za vsako od stav, verjetnost dodelitve vsakega od njih in 
največje vplačilo, ki je lahko vplačano za stavo, ki ponuja to storitev, so opredeljeni v posebnih 
pravilih, določenimi za vsako vrsto stave, ki ponuja to storitev. 
 
Po sorazmernem odbitku od vložkov, kot opredeljeno v 20. členu, vložki iz drugega pododstavka 
tega člena sestavljajo poseben sklad, ki je specifičen za vsako od stav, ki ponujajo to možnost, in 
katerega namen je financiranje plačil dodatnih dobitkov za plačljive stave, katerih multiplikacijski 
količnik je večji od 1. Združenje lahko v obliki začasnih predplačil ili povečanja v okviru komercialnih 
operacij prispeva v vsak tak sklad, specifičen za eno stav. 
 
Morebitni pozitivni saldo sklada, specifičnega za vsako od stav, ki ponuja to možnost, se uporablja 
za financiranje te storitve, od trenutka, ko je ponujen za to stavo na dirke, ki potekajo istega dne ali 
v prihodnjih dneh. 
 
Kadar ta storitev za neko obravnavano stavo ni predlagana v obdobju šestih mesecev, je znesek 
morebitnega pozitivnega salda sklada, specifičnega za to stavo, dodan skladu ali skladom, ki bodo 
razdeljeni, iste stave, organizirane na dirko, ki bo potekala v naslednjih sedmih dneh. 
 
Javnost mora biti za vsako vrsto zadevne stave obveščena o tako dodeljenem znesku in dirki, na 
katero bo porazdeljen, najkasneje na začetku pobiranja stav zadevnega dne. 
 
Dokazilo, ki vsebuje multiplikacijski količnik, ne more biti preklicano ob upoštevanju 1. točke 12. 
člena. 
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2. POGLAVJE - Rezultati in izračun kvot 
 

18. člen 
 
a) Stave so izvedene na podlagi uradnega rezultata dirke, kot je potrjen na hipodromu. Ta rezultat 
navaja končni vrstni red konjev in številke konjev, ki so bili odjavljeni. 
 
»Mrtva dirka« je primer vrstnega reda, kadar več konjev istočasno prečka ciljno črto in jih ni možno 
razdvojiti. 
 
Vendar pa signal za izplačila ni dan v primeru, da je pred koncem določenega časovnega obdobja 
po dirki, t. i. tehtanja, vložena pritožba ali ukrep s strani sodnikov zoper zmagovalca ali konje na 
nagrajenih mestih. V tem primeru je izplačilo zaustavljeno, dokler ni sprejeta odločitev. 
 
Po tem ko je na hipodromu objavljen uradni vrstni red, je rezultat dirke, razen v primeru iz 
pododstavka zgoraj, dokončen, kar zadeva izvajanje stav, kljub temu da so lahko nekateri konji 
kasneje odstranjeni iz vrstnega reda. 
 
Če je istega dne na hipodromu, po objavi uradnega vrstnega reda in zaradi napake, ugotovljena 
razlika med, na eni strani, objavljenim rezultatom, in, na drugi strani, dejanskim vrstnim redom ali 
vrstnim redom, ki je posledica odločitve sodnikov pred objavo zaradi pritožbe ali ukrepa, je 
izplačevanje stav nemudoma zaustavljeno. Rezultat dirke družba organizatorka popravi in igralci so 
obveščeni: od tega trenutka stave, ki se nanašajo na prvotno objavljeni vrstni red, niso več 
upoštevane. Izračuni razdelitve so ponovno narejeni na podlagi popravljenega rezultata dirke; 
izplačevanje stav se nadaljuje na podlagi popravljenega rezultat in ponovno izračunanih kvot, 
nobena pritožba ni dopustna in nobena prilagoditev ni izvedena za stave, izplačane pred prekinitvijo 
izplačevanja. 
 
Razveljavitev odločitve, ki jo sodniki izvedejo po dnevu dirke, nima vpliva na izplačilo dobitkov. 
Izračuni razdelitve, izvedeni v skladi z vrstnim redom, ki je uradno razglašen na dan dirke, so 
ohranjeni. 
 
b) V nekaterih posebnih primerih pravila izračuna kvot predvidevajo, da se dobitne kombinacije 
lahko nanašajo na vrstni red, ki se razlikuje od vrstnega reda prihoda konjev v cilj. 
 
Da bi lahko uveljavljali izplačilo morebitnega dobitka, morajo igralci hraniti svoja dokazila do objave 
uradnih kvot. 
 

19. člen 
 
Stave, pobrane zunaj hipodromov, so združene s tistimi, ki so iste vrste in vplačane na hipodromih, 
kjer potekajo dirke, in dajejo pravico do izplačila iste kvote. 
 
Izračuni razdelitve so izvedeni po združenju vseh stav. 
 
Vendar pa je v primeru stav »Solo«, vključno s prenesenimi stavami, to združevanje izvedene v 
skladi s pogoji, predvidenimi z določbami odloka z dne 11. julija 1930, ki se nanaša na razširitev 
stav s totalizatorjem zunaj hipodromov, spremenjenega z odlokom št. 48–801 z dne 12. maja 1948. 
 
Če določeni elementi izračuna niso dostopni, niso mogli prispeti do centra za obdelavo ali niso 
mogli biti obdelani v centru zaradi katerega koli razloga, ki je neodvisen od volje zainteresiranih 
ponudnikov storitev ali izključuje kakršno koli krivdo z njihove strani, so kvote lahko izračune z 
upoštevanjem samo dostopnih elementov. Vse dobitne stave so izplačane na podlagi tako 
izračunanih kvot. Nedobitne stave niso povrnjene. 
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Znesek necentraliziranih stav in motivi, zaradi katerih je bila preprečena centralizacija, so v 
najkrajšem možnem času sporočeni l'Autorite National des Jeux. 
 

20. člen 
 
Za vsako vrsto stav kvota določa vsoto, ki mora biti izplačana stavcem, na osnovi enote vplačila v 
višini 1 €. 
 
Skupne bruto kvote ali skupne bruto osnovne kvote so, za posamezne primere, določene z 
razdelitvijo vseh centraliziranih vložkov po dobitnih vložkih, oboji neto s sorazmernih odbitkom na 
vložke, v skladu s posebnimi določbami, ki veljajo za vsako vrsto stav. 
 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke, ki se obračuna za vsako vrsto stav, mora biti med 10 % 
in 40 % ter se lahko razlikuje glede na to, ali so vložki vplačani v Franciji, glede na prodajno mesto 
in način vplačila, ali v tujini. 
 
V primeru različnih stopenj sorazmernega odbitka na vložke za isto vrsto stave v isti državi je 
dejanska stopnja sorazmernega odbitka, ki se obračuna na dobitne vložke v tej državi, enaka 
ponderirani stopnji, opredeljeni s količnikom celotnega zneska sorazmernih odbitkov na vložke, 
dobljenih za to vrsto stave in vplačanih v tej državi, in zneskom vseh vložkov v tej državi. 
 
Igralci so o stopnjah sorazmernih odbitkov na vložke, ki so obračunani za vsako vrsto stave, 
obveščeni najkasneje ob začetku pobiranja stav na določen dan za zadevno stavo. O stopnjah v 
Franciji za različne vrste stav iz II. in III. naslova so igralci obveščeni na vse načine in z vsemi 
sredstvi, opredeljenimi z načinom objave na hipodromih in na prodajnih mestih združenja. 
 
Za vsako vrsto stav neto kvota opredeljuje vsoto, ki mora biti izplačana igralcev, na osnovi enote 
vložka 1. Izplačila so sorazmerna vplačilu posameznika. Neto kvota je enaka skupni bruto kvoti, oz. 
v določnih primerih skupni osnovni bruto kvoti, zmanjšani za sorazmerni odbitek na kvoto, 
zmanjšano za sorazmerni odbitek na vložke, in, kadar je dobljeni rezultat večji od najmanjše 
izplačljive kvote, zaokroženo na nižjo decimalo, razen za posebne določbe, ki veljajo za stavo 
»Solo mesto«, »MULTI« in stavo, omenjeno v 9. poglavju II. naslova. 
 
Stotinke, ki so rezultat upoštevanja te določbe, zaokrožene za kvote, vplivajo na bruto produkt stav, 
kar se razume kot razlika med vsemi vložki, zmanjšanimi za vsote, ki so bile izplačane stavcem z 
dobitnimi stavami. 
 
Kadar je izračunana neto kvota manjša od najmanjše izplačljive kvote, ki v velja v zadevni državi, je 
izplačilo izvedeno na osnovi te najmanjše kvote z odvzemom bruto produkta stav zadevne države, 
sorazmerno z izplačljivimi vložki po tej kvoti, ob upoštevanju določb 22. člena. 
 
V Franciji je plačilo izvedeno, razen v primeru posebnih določb, ki veljajo za stavo »Solo mesto«, 
»MULTI« in stavo, omenjeno v 9. poglavju II. naslova, na osnov kvote 1,10 za 1. 
 
Da bi spodbudili doseg te najmanjše kvote, je lahko za določene vrste stav za izplačljive vložke 
uporabljen t. i. pridržani koeficient. Ta koeficient ustreza bruto vrednosti odbitka, enaki njeni neto 
vrednosti, deljeni z dopolnilom 1 v Franciji veljavne stopnje sorazmernega odbitka na vložke 
zadevne stave. Neto vrednost pridržanega koeficienta je navedena v pravilih izračuna kvot za 
vsako od zadevnih stav. 
 
Izplačilo dobitkov je zaokroženo na najbližjo nižjo ali večjo stotinko evra. Tisočinke, ki so posledica 
upoštevanja teh pravil, se obračunajo pri bruto produktu stav, opredeljenem v veljavnih 
zakonodajnih določbah. 
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21. člen 
 
Kadar se ista vrsta stave nanaša na različne najmanjše vložke, izražene v evrih, v Franciji ali v 
skupnem skladu z drugimi državi, kvote določajo vsoto, ki mora biti plačana sorazmerno s temi 
različnimi najmanjšimi vložki. 
 
I. – Za stave iz II. naslova, z izjemo stav iz 8. in 9. poglavja, v primeru, da je vsota vseh izplačljivih 
vložkov, dobljena za izračun nekega mesta zadevne kvote manjša od najmanjšega vplačila iz 13. 
člena, ki velja za vplačano stavo, je delež delitvenega sklada, oz. v določenih primerih 
razdelitvenega presežka, povezanega s tem mestom, ponderiran v enakem razmerju s količnikom, 
izračunanim kot količnikom vseh izplačljivih vložkov, pridobljenih za izračun mesta zadevne kvote, 
in najmanjšim vplačilom iz 13. člena, ki velja za to stavo. 
 
Za stave iz 8. in 9. poglavja, v primeru, da je vsota izplačljivih vložkov, pridobljena z uporabo 77. in 
85. člena, manjša od najmanjšega vplačila iz 13. člena, ki velja za zadevno stavo, je delež 
delitvenega sklada, oz. v določenih primerih razdelitvenega presežka, ponderiran v enakem 
razmerju s količnikom, izračunanim kot količnikom vseh izplačljivih vložkov, ponderiranim, kot je 
opredeljeno v nadaljevanju, in najmanjšim vplačilom iz 13. člena, ki velja za to stavo. 
 
Za skup določb iz I. zgoraj je termin »vložek« opredeljen kot neto po sorazmernim odbitkom na 
vložke. 
 
1) V primeru drugih razdelitvenih operacij kot teh, ki se nanašajo na vzpostavljanje najmanjših kvot 
za različne stave, je nerazdeljen delež delitvenega sklada, oz. v določenih primerih razdelitvenega 
presežka, prihranjen za jackpot, ki je devalviran glede na vrsto stave in, v kolikor je to potrebno, 
zadevno stavo, v naslednjih pogojih: 
 

a) za stavo »Super Plus« 

 
V primeru, da je oblikovan jackpot na podlagi določb 97. člena, je ustrezen znesek, oz. ustrezni 
zneski, prenesen v »Rezervni sklad Super Plus«. V tem primeru veljajo določbe 95. člena. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Super Plus / točno« ali več takih kvot, za katere velja 97. člen, 
je dodan razdelitvenemu presežku, ki se nanaša na izračun kvote »Super Plus / mešano« istih 
petih konj. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Super Plus / mešano« ali več takih kvot je dodan 
razdelitvenemu presežku, ki se nanaša na izračun kvote »Bonus 4«. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Bonus 4« je dodan razdelitvenemu presežku, ki se nanaša na 
izračun kvote »Bonus 3«. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Bonus 4sur5« je dodan razdelitvenemu presežku, ki se nanaša 
na izračun kvote »Bonus 3«. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Bonus 3« je dodan »Rezervnemu skladu Super Plus«. V tem 
primeru veljajo določbe 95. člena. 
 

b) za stavo »Trojček« 

 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Trojček / točno« ali več takih kvot je dodan razdelitvenemu 
presežku, ki se nanaša na izračun kvote »Trojček / mešano« za iste tri konje. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote oz. kvot »Trojček / mešano« je razdeljen pod enakimi pogoji, kot 
so navedeni v d) spodaj. 
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c) za stavo »Quarté Plus« 

 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Quarté Plus Ordre« ali več takih kvot je dodan razdelitvenemu 
presežku, ki se nanaša na izračun kvote »Quarté Plus Désordre« za iste štiri konje. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Quarté Plus Ordre« ali več takih kvot je dodan razdelitvenemu 
presežku, ki se nanaša na izračun kvote »Bonus«. 
 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Bonus« je razdeljen pod enakimi pogoji, kot so navedeni v d) 
spodaj. 
 

d) za vse ostale vrste stav 
 
Znesek jackpota, oblikovan za obravnavano vrsto stave, je dodan delitvenemu skladu za isto vrsto 
stave, organizirano naslednji dan na prvi dirki tekmovalnega dne, za katero je organizirana stava 
opredeljena v 10. poglavju II. naslova, in na katerem se je možno vplačilo obravnavane vrste stave. 
 
Če to ni mogoče in če je naslednji dan organiziranih več tekmovalnih dni, je jackpot razdeljen za 
prvo izvedeno dirko v okviru teh tekmovalnih dni, na katero je možno vplačilo obravnavane vrste 
stave na celotnem ozemlju. 
 
Če to ni mogoče, določbe zgornjih dveh odstavkov veljajo pod enakimi pogoji na prvem naslednjem 
dnevu, kjer je ponujena obravnavana vrsta stave. 
 
V primeru razdelitvenih operacij, katerih namen je določiti najmanjše kvote, je delež obveznega 
razdelitvenega presežka, ki ni bil razdeljen, namenjen za jackpot, ki je devalviran po vrstah stave 
pod naslednjimi pogoji: 

 
a) za stavo »Super Plus« 

 
Znesek jackpota na podlagi kvote »Super Plus / točno« ali več takih kvot, je pred upoštevanjem 97. 
člena dodan razdelitvenemu presežku, ki se nanaša na izračun kvote »Rezervni sklad Super Plus«. 
V tem primeru veljajo določbe 95. člena. 
 

b) za stavo »Trojček« in za stavo »Quarté Plus« 
 
Znesek jackpota, oblikovan za kvoto »Trojček / točno« ali več takih kvot ali za kvoto »Quarté Plus 
Ordre« ali več takih kvot, je porazdeljen pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v c) spodaj. 
 

c) za vse ostale vrste stav 
 
Znesek jackpota, oblikovan za obravnavano vrsto stave, je porazdeljen pod enakimi pogoji, kot so 
opredeljeni v odstavku d) točke 1) zgoraj. 
 
II. – Če je vsota izplačljivih vložkov, dobljena z upoštevanjem določb od I. do V. 130. člena za 
posamezne stave na isto dirko, za stave iz III. naslova, manjša od najmanjšega možnega vložka iz 
13. člena za ponujene stave na isto dirko, za katero je bila stava vplačana, je skupen delitveni sklad 
ponderiran z deležem, enakim količniku vsote ponderiranih izplačljivih vložkov, kot opredeljeno 
tukaj zgoraj, in najmanjšim možnim vložkom iz 13. člena za ponujene stave na isto dirko, za katero 
je bila stava vplačana. 
 
Za skup določb iz odstavka zgoraj je termin »vložek« opredeljen kot neto po sorazmernem odbitku 
na vložke. 
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Skupeni delež razdelitvenega sklada, ki ni bil razdeljen med razdelitvenimi operacijami, je 
porazdeljen med stave, ki so ponujene za to isto dirko, sorazmerno s prvotnim razdelitvenim 
skladom za vsako od teh stav na to dirko. Vsak tako dobljeni del je namenjen za vsako od stav z 
namenom, da se oblikuje jackpot, ki je razdeljen pod enakimi pogoji, kot je opredeljeno v d) pod I. 
tega člena. 
 

22. člen 
 
Za dano vrsto stavo, po upoštevanju pravil iz 20. člena in brez posebnih določb, ki veljajo za 
določene vrste stav, razpoložljivi bruto produkt obravnavane stave ne more biti nižji od 10 % 
vložkov za to stavo za obravnavano dirko. V nasprotnem primeru združenje ali družbe za konjske 
dirke, brez povečanja, povrnejo ustrezne stave. 
 

23. člen 
 
I. – Kadar progresivna bruto kvota, bruto osnovna kvota ali bruto tehnična kvota v nekaterih 
primerih, doseže ali preseže določeno vrednost, je podvržena, z izjemo stav iz 11. poglavja II. 
naslova in količnika iz 97. člena, progresivnemu odbitku na kvoto, ki je za vsako vrsto obravnavane 
stave določen na podlagi lestvice iz priloge, ki opredeljuje različne skupine odbitkov. Progresivna 
kvota, osnovna kvota ali tehnična kvota so za obravnavane stave enake progresivni bruto kvoti, 
bruto osnovni kvoti ali bruto tehnični kvoti, zmanjšani, v kolikor je to potrebno, za ta odbitek. 
 
Igralci so o dejanski uvrstitvi vsake vrste stave v eno od petih skupin, opredeljenih v prilogi, 
obveščeni najkasneje ob začetku pobiranja obravnavane stave na vse načine in z vsemi sredstvi, 
opredeljenimi z načinom objave na hipodromih in na prodajnih mestih združenja. 
 
Progresivni odbitek na kvoto je izračunan, kadar je to potrebno, na podlagi progresivne bruto kvote, 
bruto osnovne kvote ali bruto tehnične kvote skladno z lestvico iz priloge tega pravilnika. 
Progresivna kvota, osnovna kvota ali tehnična kvota, kakor velja v posameznem primeru, po 
izvedbi odbitka, ne more v nobeni tranši biti manjša od ustrezne progresivne kvote, osnovne kvote 
ali tehnične kvote predhodne tranše. 
 
II. – Določbe pod I. ne veljajo za progresivne kvote ali osnovne kvote, kadar to velja, ki so 
pridobljene iz razdelitvenega presežka, kot je opredeljen v določbah, ki se nanašajo na najmanjše 
kvote, predvidene za vsako od vrst stav iz II. in III. naslova. 
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3. POGLAVJE - Izplačila 
 

24. člen 
 
Stave so izplačane po objavi kvot. 
 
V primeru tehničnih težav je lahko izračun kvot izjemoma prestavljen za določeno obdobje, ki ne 
sme presega štirih dni, in se za isto obdobje tudi odloži plačilo ali povračilo stav. 
 
Če je bila pri izračunu ali objavi kvot storjena materialna napaka, so izplačila lahko prekinjena. 
Nadaljujejo se, ko so izračuni razdelitve ponovno narejeni ali ko je napaka pri objavi popravljena. V 
tem primeru ni dopustna nobena pritožba o narejeni spremembi, prav tako ni nobenih prilagoditev 
za stave, ki so že bile izplačane 
 

1. Stave, vplačane na hipodromu 
 
a) Stave, ki so vplačane na okencih pooblaščenca, so samodejno vpisane na račun stavca. 
 
b) Stave, vplačane na hipodromu, so izplačane na hipodromu. Izplačilo je možno v obdobju pol ure 
po koncu zadnje dirke tekmovalnega dne. V naslednjih dneh se lahko igralci obrnjeno na okence ali 
posebno mesto za neizplačane stave, ki je odprto bodisi na istem hipodromu bodisi na mestu, ki ga 
določi družba organizatorka. Kraj in rok plačila, ki ne sme biti daljši od šestdesetih dni zasega, sta 
določena v uradnem programu tekme.  
 
Igralci lahko izplačilo svojih dobitkov ali povračila uredijo tudi po pošti, stroški obdelave so odšteti, 
znesek ne sme presegati veljavnega davka za dodelitvene čeke, v roku, ki ne sme biti krajši od 
šestdesetih dni od datuma plačila; igralci svoja dokazila pošljejo na sedež družbe za konjske dirke, 
katere naslov je naveden v uradnem biltenu tekmovalnega dne, velja datum poštnega žiga. 
 
c) Stave, vplačane na hipodromu, povezanem s centralnim sistemom združenja, ki deluje v realnem 
času, so izplačane na hipodromu. Izplačilo je možno v obdobju pol ure po koncu zadnje dirke 
tekmovalnega dne. Stave so lahko izplačane tudi šestdeset dni od takrat, ko so bile vplačane, na 
drugih hipodromih, ki so povezani s tem sistemom, in na prodajnih mestih združenja v skladu s 
časovnimi intervali, predvidenimi za vplačilo teh stav. 
 

2. Stave, vplačane pri združenju 

 
a) Stave, vplačane na račun »PMU PM« so samodejno pripisane na račun »PMU PM«.  
 
b) Stave, vplačane na prodajnih mestih združenja, so lahko izplačane v roku šestdeset dni od 
njihovega vplačila na katerem koli prodajnemmestu združenja v skladu s časovnimi intervali, ki so 
predvideni za vplačila stav, in na hipodromih, povezanimi s centralnim sistemom združenja, ki 
deluje v realnem času. 
 
c) Združenje ima na voljo rok, ki ne sme biti daljši od 60 dni, po plačilu, da izplača stavo na podlagi 
dokazila. 
 
d)Združenje lahko v nekaterih izjemnih primerih zahteva, da so dokazila predložena v naveznem 
centru, od katerega je odvisno prodajno mesto. 
 
Po preteku rokov, opredeljenih v tem členu, stave niso več izplačljive. 
 
 
V primeru izvršljivosti skupina ali združenje dirkališč obvestita stavca na jasen, razločen in lahko 
dostopen način, zlasti na potrdilu, ki mu ga izdata, o trajanju in učinkih izvršbe iz tega člena. 
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Za znesek dobitkov in povračil za stave, ki niso bile zahtevane v predpisanih rokih, veljajo pogoji, ki 
jih določa veljavna zakonodaja. 
 

25. člen 
 

a) Izplačilo na podlagi dokazila 

 
Igralci morajo, če želijo izplačilo dobitka ali povračilo stave, z izjemo stav, vplačanih na račun »PMU 
PM«, predložiti dokazilo. Noben drug dokaz o lastništvu ni sprejemljiv. 
 
V primeru, da bi bilo pred izplačilom združenje ali družbe za konjske dirke obveščeno o izpodbijanju 
lastništva naslova, je lahko plačilo preloženo, pri čemer mora tisti, ki izpodbija, upravičiti, da je 
njegova trditev predmet predložitve pritožbe. Združenje in društva za konjske dirke se zavezujejo, 
da bodo za izplačilo sporne vsote spoštovale vsako odločitev sodišča, ki ima oblast za to, za to 
vsoto ne veljajo nobene obresti. Če pritožba ne vključuje sodišča, je poravnava izvedena za 
imetnika dokazila. 
 

b) plačilo s kreditiranjem »PMU PM« 

 
Izplačilo dobitnega dokazila, ki je bilo vplačano na prodajnih mestih združenja ali na hipodromu, 
povezanim s centralnim sistemom združenja, ki deluje v realnem času, je lahko izvedeno tudi s 
kreditiranjem računa, odprtega »PMU PM«. 
 

c) plačilo s knjižnim denarjem 

 
Združenja lahko izplačilo dobitka, večjega od 300 €, na zahtevo stavca poravna s čekom na podlagi 
predložitve osebnega dokumenta. 
 
Na pobudo združenja ali družb za konjske dirke je lahko vsako izplačilo izvedeno z bariranim 
čekom, ki ne more biti prenesen na tretjo osebo, v korist prejemnika. 
 

d) plačilo skupinskih dobitkov 

 
V primeru, da je več igralcev vključenih v eno stavo, mora nosilec dobitnega dokazila izpolniti 
obrazec za izplačilo skupinskega dobitka, ki ga da na razpolago združenje, ter navesti priimke in 
imena različnih dobitnikov, ki jih je lahko največ deset, in njihove kvotne deleže dobitka, da lahko 
združenje izda čeke za navedene polnoletne fizične osebe, ob predložitvi ustreznih osebnih 
dokumentov. Ti čeki so vročeni nosilcu dokazila v njegovi predpostavljeni vlogi pooblaščenca 
različnih dobitnikov. 
 
Združenje ne more poznati števila in identitete različnih dobitnikov v okviru istega dokazila, če jih 
nosilec ne navede, zato morajo igralci poskrbeti za vse koristne ukrepe, s katerimi si zagotovijo 
spoštovanje svojih pravic.  
 

e) ukrepi proti pranju denarja s hranjenjem in zaščito podatkov 

 
Vsaka vsota za stavce z dobitnimi stavami, katere končna vrednost transakcije je večja od 2000 €, 
je lahko izplačana izključno s knjižnim denarjem. 
 
Skupina in združenje dirkališč morajo s predložitvijo kakršnega koli dokumentiranega dokazila 
zagotoviti identiteto igralcev, ki ob koncu stave prejmejo zneske, večje od 2000 EUR, in evidentirati 
imena in naslove teh igralcev ter znesek prejetih zneskov. Te podatke je treba hraniti pet let. 
Skupina in združenje dirkališč identiteto stranke preverijo tako, da predložijo izvirnik veljavnega 
uradnega dokumenta z njegovo fotografijo in bodisi s kopiranjem tega dokumenta bodisi z 
zbiranjem naslednjih podatkov: ime, imena, datum in kraj rojstva osebe, pa tudi vrsta, datum in kraj 
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izdaje dokumenta ter ime in položaj organa ali osebe, ki je dokument izdal, in po potrebi jo overiti. 
Določbe člena 7-1 veljajo za osebne podatke, ki se posredujejo skupini ali združenju dirkališč in so 
obvezni za vsa plačila s čekom. 
 

 

f) reklamacije 

 
Reklamacije, ki se nanašajo na operacije, ki jih zagotavlja združenje, morajo biti vložene na 
prodajnem mestu, ki izdaja stave, ali naslovljene na sedež združenja na naslednjem naslovu: 
 

PARI MUTUEL URBAIN 
2, rue du Professeur Florian DELBARRE 

75734 PARIS Cedex 15 
 

Da bi bila veljavna, mora reklamaciji biti priloženo dokazilo, na podlagi katerega igralec prejme 
potrdilo o prejetju. 
 
Vsaka reklamacija, ki se nanaša na družbo za konjske dirke, mora biti poslana na sedež družbe, 
katere naslov je naveden v uradnem biltenu tekmovalnega dne. 
 
V skladu z določbami člena 45-2 zakona št. 2010-476 z dne 12. maja 2010 o sporazumnem 
reševanju sporov po predhodnem pisnem pozivu igralcev skupini, v primeru odsotnosti, poda 
odgovor v največ treh tednih ali če je igralec ni zadovoljen, ga lahko napoti k mediaciji o sporu, za 
katerega poravnava ni bila sklenjena. 
 
Postopki za napotitev k Mediatorju so na voljo na naslednjem naslovu: 
http://www.mediateurdesjeux.fr. 
 
Kontaktni podatki Games Mediatorja so naslednji: 
 

Médiateur des jeux, 

Autorité Nationale des Jeux 

99-101 rue Leblanc 

75015 Paris 

Téléphone : 01.57.13.13.00 - Adresse électronique : mediation@anj.fr 

 

mailto:mediation@anj.fr
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4. POGLAVJE - Uporaba »stavnega čeka« in »izplačilnega listka« 
 

26. člen 
 
Igralci lahko v skladu s pogoji, opredeljenim v tem poglavju, uporabljajo ali dobijo, glede na primer: 
 
– na prodajnih mestih združenja in na hipodromih, ki so povezani s centralnih sistemom združenja 
in ki ponujajo to možnost, bodisi »stavni ček« za plačilo svojih vložkov bodisi »izplačilni listek« za 
plačilo svojih vložkov, izplačilo svojih dobitkov ali povračila, 
 
– na ostalih hipodromih »stavni ček« za plačilo svojih vložkov, izplačilo svojih dobitkov ali povračila. 
 

27. člen 
 
Za omejen znesek, o katerem so obveščeni, lahko igralci s plačilom v gotovini ali z bančno kartico 
na prodajnih mestih, ki so pooblaščena za sprejemanje plačil teh vrst, dobijo »stavni ček«. »Stavni 
čeki«, ki so bili plačani z bančno kartico ali v gotovini, ne morejo biti povrnjeni. 
 
Na enak način in prav tako za omejen znesek, o katerem so obveščeni, lahko igralci dobijo na 
podlagi potrdila o dobitni stavi ali stavi, ki je lahko povrnjena, »stavni ček«. 
 
»Stavni ček« ali »izplačilni listek«, na katerih je naveden ustrezen znesek, izda prodajno mesto na 
enega od načinov vplačil, predvidenih v 2. in 3. poglavju V. naslova, in je dan stavcu, ki mora takoj 
preveriti skladnost zneska »stavčnega čeka« in vsote, ki jo je vplačal, ali znesek »izplačilnega 
listka« in plačila, ki bi ga moral dobiti, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 
 
Na vsote, plačane za izdajo »stavnega čeka« ali »izplačilnega listka«, se ne obračunavajo nobene 
obresti. 
 

28. člen 
 
»Stavni ček« in »izplačilni listek«, izdana na enega od načinov vplačil, predvidenih v 2. in 3. 
poglavju V. naslova, vključujeta predvsem sledeče identifikacijske elemente: 
 

a) referenco prodajnega mesta; 
b) dan in uro datuma izdaje; 
c) zaporedno številko; 
d) knjiženi znesek; 
e) datum veljavnosti; 
f) varnostno kodo; 
g) kriptografski žig. 
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Vsak »stavni ček« ali »izplačilni listek, ki je spremenjen ali katerega najmanj en od identifikacijskih 
elementov, ne glede na razlog, je neberljiv, ni izplačan niti povrnjen, brez poseganja v morebitno 
uporabo 6. člena. 
 

29. člen 
 
Veljavnost »stavnega čeka« ali »izplačilnega listka« je omejena na šestdeset dni, kar ustreza 
datumu veljavnosti, navedenem tako na »stavnem čeku« kot na »izplačilnem listku«. 
 
Med tem obdobjem lahko igralec dobi povračilo stanja v dobro svojega »izplačilnega listka« na 
enem od prodajnih mest združenja ali na hipodromih, ki ponujajo to možnost. 
 
Po izteku veljavnosti, »stavni ček« in »izplačilni listek« ne bosta niti izmenjana niti izplačana v celoti 
ali delno. Znesek »stavnega čeka« in »izplačilnega listka«, ki nista bila vplačana v zakonskem roku, 
je obravnavan v skladu s pogoji iz 24. člena. 
 
Za povračilo mora igralec predložiti svoj »izplačilni listek«.  
 

30. člen 
 
Karakteristike, zapisane: 
 
– bodisi na magnetni nosilec s pečatenjem podatkov na centralni informacijski sistem združenja, ki 
deluje v realnem času, 
 
– bodisi na magnetni nosilec na informacijski sistem družbe za konjske dirke ali njenega izvajalca, 
 
so edine verodostojne, vključno v primeru razhajanja iz katerega koli razloga med karakteristikami 
»stavnega čeka« in »izplačilnega listka« in tistimi, ki se pojavljajo na »stavnem čeku« ali 
»izplačilnem listku«, glede na primer. 
 
Noben »stavni ček« ali »izplačilni listek«, ki vključuje identifikacijske elemente, še posebej, kar 
zadeve zneske, ki se razlikujejo od tistih, ki so bili obdelani in vneseni v informacijske sisteme 
združenja ali družbe za konjske dirke ali njenega izvajalca, ne more biti uporabljen za izplačilo 
vložka neke stave niti ne more biti povrnjen. 
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II. NASLOV - STAVE 
 

5. POGLAVJE - Stava »Solo« 
 

31. člen 
 
Pri stavi »Solo« je treba izbrati enega konja med prijavljenimi konji v dirki. Stave so lahko vplačane 
za dve različni kategoriji: 
 
Stave »Solo / zmaga« so lahko vplačane na vse dirke, v kateri sodelujeta najmanj dva konja, ki sta 
vpisana v uradni bilten dirke. V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše 
od dva, so vse stave »Solo / zmaga«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Stava »Solo / zmaga« daje pravico do izplačila kvote »Solo / zmaga«, kadar izbrani konj zasede 
prvo mesto v dirki. 
 
Te stave so lahko ponujene tudi pod posebnim komercialnim imenom, o čemer morajo biti igralci 
obveščeni. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za stave »Solo / zmaga«, prav tako veljajo za stave, 
ki so ponujene pod ustreznim komercialnim imenom. 
 
Stave »Solo / mesto« so lahko vplačane na vse dirke, v kateri sodelujejo najmanj trije konji, ki so 
vpisani v uradni bilten dirke. 
 
Stava »Solo / mesto« daje pravico do izplačila kvote »Solo / mesto«, kadar izbrani konj zasede: 
 
– bodisi eno od prvih dveh mest, kadar je število konjev, ki so vpisani v uradni bilten dirke, med štiri 
in vključno sedem. V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od tri, so 
vse stave »Solo / mesto«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
– bodisi eno od prvih dveh mest, kadar je število konjev, ki so vpisani v uradni bilten dirke, enako ali 
večje od osem. V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od štiri, so 
vse stave »Solo / mesto«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Te stave so lahko ponujene tudi pod posebnim komercialnim imenom, o čemer morajo biti igralci 
obveščeni. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za stave »Solo / mesto«, prav tako veljajo za stave, ki 
so ponujene pod ustreznim komercialnim imenom. 

 
32. člen  

 
Istemu stavcu je prepovedano, da na istega konja v isti dirki sklene stavo "Single" za skupni delež 
nad 30.000 EUR, bodisi "Solo" ali »mešano«: 
 
- na eni ali več postajah za prijavo ali dirkališčih; 
- in / ali na računu »PMU PM« ne glede na uporabljeni snemalni vektor. 
 
V primeru neupoštevanja te določbe bodo kršiteljem zavrnili izplačilo dohodka, skupina in dirkaška 
podjetja pa si pridržujejo pravico do vložitve pravne pritožbe. 
 

33. člen 
 

Mrtva dirka 
 
V primeru mrtve dirke: 
 
– stave »Solo / zmaga«, vplačane za konje, ki so se uvrstili na prvo mesto, dajo pravico do izplačila 
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kvote »Solo / zmaga«; 
 
– stave »Solo / mesto«, vplačane za konje, ki so se uvrstili na prvo in drugo mesto, v dirkah z manj 
od osem konj, vpisanih v uradni bilten dirke, in stave »Solo / mesto«, vplačane za konje, ki so se 
uvrstili na prvo, drugo ali tretje mesto v dirkah z osem konji ali več, vpisanimi v uradni bilten dirke, 
dajo pravico do izplačila kvote »Solo / mesto«. 
 
 
 

34. člen 
 

Odjavljeni konji 
 
Če je konj odjavljen so vsi vložki »Solo / zmaga« in »Solo / mesto« za tega konja povrnjeni.  
 

35. člen 
 

Posebna pravila za storitev, opredeljeno v 17. členu 
 
Multiplikacijski koeficient velja za vsako stavo »Solo«. 
 
V primeru odjavljenih konj ali v primeru povračila stave »Solo« multiplikacijski koeficient nima 
učinka in vložki so povrnjeni, vključno z vložki, ki se nanašajo na storitev iz 17. člena. 
 
Multiplikacijski koeficienti in verjetnosti pridobitve za stavo »Solo« iz 4. odstavka 17. člena so 
naslednji: 

Multiplikator Verjetnosti 

X 1000 1 od 25 000 stav »Solo« 

X 100 5 od 25 000 stav »Solo« 

X 10 15 od 25 000 stav »Solo« 

X 5 150 od 25 000 stav »Solo« 

X 2 6.104 od 25 000 stav »Solo« 

X 1,5 8.520 od 25.000 stav »Solo« 

X 1 18.725 od 25 000 stav »Solo« 

 
Informacijski sistem združenja naključno izbere multiplikacijski koeficient, ki se obračuna za stavo, 
med 25.000 možnostmi pridobitve, ki so predstavljene v tabeli zgoraj. 
 
Največji vložek iz 4. odstavka 17. člena je določen z desetkratnikom skupnega zneska najmanjših 
vložkov stave »Solo« in storitve iz 17. člena. 
 

36. člen 
 

Izračun kvot 
 
Za vsako vrsto stave »Solo / zmaga« ali »Solo / mesto« je od zneska vložkov odštet znesek 
povrnjenih stav in nato znesek sorazmernega odbitka na vložke, tako dobimo delitveni sklad. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Neto vrednost pridržanega koeficienta, opredeljenega v 20. členu, je enaka 1. V nadaljevanju tega 
člena se vrednost pridržanega koeficienta nanaša na bruto vrednost tega koeficienta. 
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1) Stava »Solo / zmaga« 
 
a) Produkt zmnožka vsote plačljivih vložkov za enega ali več konj na prvem mestu in vrednosti 
pridržanega koeficienta, določenega v 3. odstavku tega člena, je odvzet iz delitvenega sklada, da 
se lahko določi razdelitveni presežek. 
 
b) Če je znesek tako dobljenega razdelitvenega presežka, negativen in manjši ali enak v absolutni 
vrednosti celotnemu znesku sorazmernega odbitka na vložke, se ta zmanjša za ustrezno vrednost, 
tako da je razdelitveni presežek enak ničli. 
 
Če je znesek razdelitvenega presežka negativen ali večji v absolutni vrednosti od celotnega zneska 
sorazmernega dobitka na vložke, veljajo določbe, predvidene pod b) 37. člena. 
 

c) v primeru običajnega prihoda v cilj 
 
Razdelitveni presežek je deljen z zneskom vseh plačljivih vložkov za konja na prvem mestu. Tako 
dobljeni koeficient predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Solo / zmaga«. 
 
Skupna bruto kvota »Solo / zmaga« je potem enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / 
zmaga«, povečane za vrednost pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 37. člena. 

 
d) v primeru mrtve dirke 
 
Razdelitveni presežek je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj, uvrščenih na prvo mesto. 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako 
dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
zmaga« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / zmaga«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 
 

2) Stava »Solo / mesto« 
 
a) Produkt zmnožka vsote vložkov za enega ali več plačljivih konj na prvem mestu in vrednosti 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, je odvzet iz delitvenega sklada, 
da se lahko določi razdelitveni presežek. 
 
b) Če je znesek tako dobljenega razdelitvenega presežka, negativen in manjši ali enak v absolutni 
vrednosti celotnemu znesku sorazmernega odbitka na vložke, se ta zmanjša za ustrezno vrednost, 
tako da je razdelitveni presežek enak ničli. 
 
Če je znesek razdelitvenega presežka negativen ali večji v absolutni vrednosti od celotnega zneska 
sorazmernega dobitka na vložke, veljajo določbe, predvidene pod c) 37. člena. 
 

c) v primeru običajnega prihoda v cilj 
 
Razdelitveni presežek je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih konj. Vsak od tega delov 
je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti 
predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
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pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 

d) v primeru mrtve dirke 
 
i. Izračun kvot za dirke, v kateri je manj kot osem konj, vpisanih v uradni bilten 
 
Če je na prvem mestu več kot eden konj, je razdelitveni presežek razdeljen na toliko enakih delov, 
kot je konj na prvem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za 
vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od 
plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 
Če je več konj na drugem mestu, je razdelitveni presežek, razdeljen na dva enaka dela, en del je 
namenjen konju, ki je na prvem mestu, drug pa je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj na 
drugem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od 
teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih 
konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 

ii. Izračun kvot za dirke, v kateri je več kot sedem konj, vpisanih v uradni bilten 
 
Če je na prvem mestu samo en konj in na drugem mestu samo en konj, je razdelitveni presežek 
razdeljen na tri enake dele, tretjina je namenjena konju, ki je na prvem mestu, tretjina konju na 
drugem mestu in tretjina je dalje razdeljena na toliko enakih delov, kot je konj na tretjem mestu. 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako 
dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 
Če je na prvem mestu samo en konj, na drugem mestu pa je več konj, je razdelitveni presežek, 
razdeljen na dva dela, tretjina je namenjena konju na prvem mestu in dve tretjini sta dalje razdeljeni 
na toliko enakih delov, kot je konj na drugem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen 
sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo 
progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 
Če sta na prvem mestu dva konja, je razdelitveni presežek, razdeljen na tri enake dele, tretjina je 
namenjena vsakemu od konj na prvem mestu in tretjina je dalje razdeljene na toliko enakih delov, 
kot je konj na tretjem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za 
vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od 
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plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 
Če sta na prvem mestu več kot dva konja, je razdelitveni presežek razdeljen na toliko enakih delov, 
kot je konj na prvem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za 
vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od 
plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
37. člena. 
 

37. člen 
Najmanjše kvote 

 
a) Za stavo »Solo / zmaga« velja, da če je ena od neto kvot, izračunana po določbah 36. člena, 
manjša od 1,10 €, je izplačilo v Franciji izvedeno na podlagi neto kvote 1,10 € za enoto vložka z 
odvzemom bruto produkta stav »Solo / zmaga« za obravnavano dirko. 
 
Za stavo »Solo / mesto« velja, da če je ena izmed neto kvot izračunana skladno s členom 36, nižja 
od 1,05 €, je izplačilo v Franciji izvedeno na podlagi neto kvote 1,05 € za enoto vložka z odvzemom 
bruto produkta stav »Solo / mesto za obravnavano dirko. 
 
 
b) Za stavo »Solo / zmaga«, po upoštevanju določb pod a) zgoraj, velja, da če je razpoložljiva 
vrednost produkta stav »Solo / zmaga« obravnavane dirke, manjša od minimuma, ki je predviden v 
22. členu, ali v primeru drugega odstavka pod b) 1. točke 36. člena, je postopek naslednji: 
 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo »Solo / zmaga« je enaka najmanjši stopnji, 
določeni v tretjem odstavku 20. člena. 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek novega sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od 
zneska vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v tretjem odstavku 36. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 36. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Produkt zmnožka vsote plačljivih vložkov za enega ali več konj na prvem mestu in vrednosti 
obveznega pridržanega koeficienta je odvzet iz delitvenega sklada, da se lahko določi razdelitveni 
presežek. 
 
i.V primeru običajnega prihoda v cilj je tako dobljen obvezni razdelitveni presežek, deljen s celotnim 
zneskom plačljivih vložkov, vplačanih na konja, ki se je uvrstil na prvo mesto. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Solo / zmaga«. 
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Skupna bruto kvota »Solo / zmaga« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / zmaga«, 
povečane za vrednost obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, so vse stave »Solo / zmaga« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
Kadar je več konj iz istega hleva, so plačljivi vložki za te različne konje sešteti in prispevajo k 
določitvi skupene kvote »Solo / zmaga« za vse konje iz hleva. 
 
ii.  V primeru mrtve dirke je tako dobljen razdelitveni presežek razdeljen na toliko enakih delov, kot 
je konj, ki so se uvrstili na prvo mesto. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako 
dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
zmaga« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / zmaga«, povečane za obveznega 
vrednost pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Solo / zmaga« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
c) Kadar je za stavo »Solo / mesto«, po upoštevanju določb pod a) zgoraj, vrednost razpoložljivega 
bruto produkta stav »Solo / mesto« obravnavane dirke manjša od predvidene iz člena 22. ali 
drugega odstavka člena 36 2) b), se postopa, kot sledi: 
 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo »Solo / mesto« je enaka najmanjši stopnji, 
določeni v tretjem odstavku 20. člena. 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek novega sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od 
zneska vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v tretjem odstavku 36. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 36. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Produkt zmnožka vsote vložkov za različne plačljive konje in vrednosti obveznega pridržanega 
koeficienta je odvzet iz delitvenega sklada, da se lahko določi razdelitveni presežek. 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj je tako dobljen obvezen razdelitveni presežek razdeljen na toliko 
enakih delov, kot je plačljivih konj. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako 
dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
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ii. V primeru mrtve dirke za dirke, za katere je v uradnem biltenu vpisanih manj kot 8 konj 
 
1) Če je na prvem mestu več kot eden konj, je razdelitveni presežek razdeljen na toliko enakih 
delov, kot je konj na prvem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi 
vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za 
vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
2) Če je več konj na drugem mestu, je razdelitveni presežek, razdeljen na dva enaka dela, en del je 
namenjen konju, ki je na prvem mestu, drug pa je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj na 
drugem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od 
teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih 
konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
iii. V primeru mrtve dirke za dirke, za katere je v uradnem biltenu vpisanih več kot 7 konj 
 
1) Če je na prvem mestu samo en konj in na drugem mestu samo en konj, je obvezen razdelitveni 
presežek razdeljen na tri enake dele, tretjina je namenjena konju, ki je na prvem mestu, tretjina 
konju na drugem mestu in tretjina je dalje razdeljena na toliko enakih delov, kot je konj na tretjem 
mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
2) Če je na prvem mestu samo en konj, na drugem mestu pa je več konj, je obvezen razdelitveni 
presežek, razdeljen na dva dela, tretjina je namenjena konju na prvem mestu in dve tretjini sta dalje 
razdeljeni na toliko enakih delov, kot je konj na drugem mestu. Vsak od teh delov je nato razdeljen 
sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo 
progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
3) Če sta na prvem mestu dva konja, je obvezni razdelitveni presežek, razdeljen na tri enake dele, 
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tretjina je namenjena vsakemu od konj na prvem mestu in tretjina je dalje razdeljena na toliko 
enakih delov, kot je konj na tretjem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s 
plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto 
kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 
 
4) Če sta na prvem mestu več kot dva konja, je obvezen razdelitveni presežek razdeljen na toliko 
enakih delov, kot je konj na prvem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s 
plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto 
kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Solo / 
mesto« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Solo / mesto«, povečane za vrednost 
obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,05 €, so vse stave »Solo / mesto« obravnavane dirke 
povrnjene, razen v primeru povečanja, kot je predvideno v 22. členu. 

 
38. člen 

Posebni primeri 
 
Za vse določbe tega člena termina »vložek« in »izplačljivi vložki« pomenita vse izplačljive vložke, 
dobljene za izračun mesta obravnavane kvote. 
 
1) Kadar v dirki, v kateri je več konj na prvem mestu, ni nobenega vložka na katerega od teh konj, 
za stave »Solo / zmaga« velja, da je razdelitveni presežek za posameznega konja razdeljen v 
enakem razmerju med ostale konje na prvem mestu. 
 
Če ni nobenega vložka na katerega od plačljivih konj, je za stave »Solo / mesto« razdelitveni 
presežek za posameznega konja razdeljen v enakem razmerju med ostale plačljive konje. 
 
2) Če ni nobenega vložka na nobenega od plačljivih konj za stavo »Solo / zmaga«, potem so vse 
stave »Solo / zmaga« povrnjene. 
 
Če ni nobenega vložka na nobenega od plačljivih konj za stavo »Solo / mesto«, potem so vse stave 
»Solo / mesto« povrnjene. 
 
3) Kadar je število konj v vrstnem redu manjše od dva za dirke, za katere je število konj, vpisanih v 
uradni bilten, med štiri in vključno sedem, ali manjše od tri za dirke, za katere je število konj, 
vpisanih v uradni bilten, enako ali večje od osem, je razdelitveni presežek »Solo / mesto« v celoti 
namenjen izračunu kvot samo za konje, ki so uvrščeni. 
 
4) Vse stave »Solo / zmaga« in »Solo / mesto« so povrnjene, kadar ni uvrščen noben konj. 
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6. POGLAVJE - Prenesene stave, katerih komercialno ime,  
ki ga izbere združenje, je sporočeno stavcem 

 
39. člen 

 
Vezano stavo sestavlja niz stav »Solo / zmaga«, »Solo / mesto«, »Dvojček / zmaga«, »Dvojček / 
mesto« ali »2sur4« v več dirkah istega tekmovalnega dne, zaporednih ali ne, na katere so možne 
vse te stave ali nekatere od njih. 
 
Vezano stavo lahko sestavlja niz stav iste vrste ali ne. 
 
Vsaka od stav, ki sestavlja vezano stavo, je obravnavana na podlagi pravil, ki veljajo za vsako 
stavo, opredeljenih v II. naslovu, razen posebnih določb, opredeljenih v členih od 40. do 42. 
 
Celoten dobiček in/ali povračila, povezani z dobitnimi stavami neke dirke, predstavljajo znesek, ki je 
lahko prenesen dalje. 
 
Igralci lahko za vsako dirko opredelijo, ali želijo prenesti celoto, tri četrtine, polovico ali četrtino 
zneska, ki so ga pridobili v tej dirki, nepreneseni znesek, zaokrožen navzdol ali navzgor na najbližjo 
stotinko evra, je igralec zagotovo osvojil. Morebitne tisočinke kot posledica upoštevanja teh pravil 
se nanašajo na bruto produkt stav, ki ga opredeljujejo veljavne zakonske določbe. 
 
Celotna vsota, ki je na razpolago za prenos in ki je posledica določb zgoraj, je bodisi prenesena na 
stavo, bodisi razdeljena na enake dele za stave na dirko, ki neposredno sledi dirki prenesene stave. 
 
Vsak del, ki ne more biti manjši od najmanjšega vplačila, je zaokrožen navzdol na stotinko evra, 
nepreneseni znesek je igralec zagotovo osvojil. 
 
Začetni vložek za vsako od stav, tako kot znesek, prenesen na vsako od stav neke dirke, ne more 
presegati zneska, enakega 1000–kratniku najmanjšega vplačila, nepreneseni znesek je igralec 
zagotovo osvojil. 
 

40. člen 
Odjavljeni konji 

 
Z odstopanjem od II. točke 45. člena in II. točke 60. člena za stave »Dvojček« in »2sur4«, vplačane 
kot prenesene, določbe, ki se nanašajo na izbiro rezervnega konja, kot je opredeljeno pod 1. II. 
točke 12. člena, ne veljajo. 
 
Kadar ena ali več stav, ki sestavljajo preneseno stavo, vključuje enega ali več odjavljenih konj, se 
stave izvedejo na naslednji način: 
 
a) v primeru enega odjavljenega konja za stavo »Solo« ali dveh odjavljenih konj za stave 
»Dvojček« in »2sur4« se stava izvede, kakor da je obravnavana stava zagotovila kvoto enako enoti 
vplačila. 
 
b) v primeru samo enega odjavljenega konja za stave »Dvojček« in »2sur4« se stava izvede 
običajno za dobiček, ki je posledica upoštevanja pravil, navedenih v II. naslovu za vsako od 
obravnavanih vrst stav. 
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41. člen 
 

1. Formule 
 
Z odstopanjem od 48. in 64. člena so za stave »Dvojček« in »2sur4«, vplačane kot prenesene, 
možne samo posamezne ali kombinirane formule. 
 

2. Možnost »Mix« 
 
Možnost »Mix« omogoča stavcu, ki mora izbrati najmanj tri dirke, v okviru predlaganih možnosti p 
število dirk med n izbranimi dirkami, za katere bodo veljali prenosi. 
 
Prenesene stave so ustvarjene neodvisno za vsako p kombinacijo izbranih dirk. 
 
Kadar je izbrana možnosti »Mix«, mora igralec, če želi, da se njegova prenesene stave izvedejo 
tudi za vse izbrane dirke, izbrati možnost »Intégral«. 
 

42. člen 
Prestavljena dirka 

 
Kadar je na podlagi sodniške odločitve neka dirka dokončno odpovedana ali prestavljena na drug 
datum, se vse prenesene stave normalno izvedejo, kakor da bi bili vsi konji te dirke odjavljeni. 
 
Kadar je na podlagi sodniške odločitve, časovno zaporedje dirk, kot je določeno v uradnem 
programu, spremenjeno, so prenesene stave izvedene, od prve dirke, na katero vpliva ta odločitev, 
na koncu tekmovalnega dne v začetnem kronološkem zaporedju dirk, na podlagi kvot, izračunanih 
za vsako obravnavano vrsto stave. 
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3. POGLAVJE -Stava »Dvojček« 
 

43. člen 
 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, imenovane »Dvojček / 
zmaga« ali »Dvojček / mesto«. 
 
Za stavo »Dvojček / zmaga« ali »Dvojček / mesto« moramo določiti dva konja v isti dirki in opredeliti 
vrsto stave »Dvojček / zmaga« ali »Dvojček / mesto«. 
 
Stava »Dvojček / zmaga« je lahko ponujena tudi pod posebnim komercialnim imenom, o čemer 
morajo biti igralci obveščeni. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za stave »Dvojček / zmaga«, prav 
tako veljajo za stavo, ki je ponujena pod ustreznim komercialnim imenom. 
 
Stava »Dvojček / zmaga« je izplačljiva, če oba izbrana konja zasedata prvi dve mesti v dirki, ne 
glede na vrstni red. V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od tri, so 
vse stave »Dvojček / zmaga«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
V uradnem biltenu je lahko omenjeno, da morajo igralci določiti dva prva konja v dirki v točnem 
vrstnem redu. 
 
V tem primeru je stava izplačljiva, če oba izbrana konj zasedata prvi dve mesti v dirki in če sta bila 
določena v točnem vrstnem redu. V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, 
manjše od dva, so vse stave »Dvojček / zmaga«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Stava »Dvojček / mesto« je izplačljiva, če oba izbrana konja zasedata dve od prvih treh mest v 
dirki. V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od štiri, so vse stave 
»Dvojček / mesto«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljivih kombinacij obravnavan ločeno. 

 
44. člen 

Mrtva dirka 
 
I. V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / zmaga« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke, v kateri sta dva ali več konj uvrščenih na prvo mesto, so plačljive 
kombinacije vse tiste kombinacije konj, uvrščenih na prvo mesto, obravnavanih dva po dva. 
 
b) V primeru mrtve dirke, v kateri sta dva ali več konj uvrščenih na drugo mesto, in kadar gre za 
dirko brez določenega vrstnega reda, so plačljive kombinacije vse tiste, ki vključujejo kombinacijo 
konja, uvrščenega na prvo mesto, in katerega koli drugega konja, uvrščenega na drugo mesto. 
 
c) V primeru mrtve dirke, v kateri sta dva ali več konj uvrščenih na drugo mesto, in kadar gre za 
dirko z določenim vrstnim redom, so plačljive kombinacije vse tiste, ki vključujejo kombinacijo konja, 
uvrščenega na prvo mesto, in katerega koli drugega konja, uvrščenega na drugo mesto. 
 
d) Kombinacije konj, ki si v mrtvi dirki delijo drugo mesto, ne dajo pravice do izplačila kvote 
»Dvojček / zmaga«, razen določb pod d) točke B) iz 2. odstavka 49. člena. 
 
II. V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke, v kateri so trije ali več konj na prvem mestu, so plačljive kombinacije vse 
tiste kombinacije konj, uvrščenih na prvo mesto, obravnavanih dva po dva. 
 
b) V primeru mrtve dirke, v kateri si dva konja delita prvo mesto in v kateri je na tretjem mestu 
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uvrščen en ali več konj, so plačljive kombinacije, po eni strani, kombinacija dveh konj, ki si delita 
prvo mesto, in po drugi strani, kombinacije vsakega od konj, ki deli prvo mesto, z vsakim od konj na 
tretjem mestu. V nobenem primeru kombinacije konj, ki si delijo tretje mesto, ne dajo pravice do 
izplačila kvote »Dvojček / mesto«. 
 
c) V primeru mrtve dirke, v kateri si dva ali več konj deli drugo mesto, so plačljive kombinacije, po 
eni strani, vse, ki vključujejo konja na prvem mestu z vsakim od konj na drugem mestu, in, po drugi 
strani, vse, ki vključujejo kombinacije konj na drugem mestu. 
 
d) V primeru mrtve dirke, v kateri si dva ali več konj deli tretje mesto, so plačljive kombinacije tiste, 
ki vključujejo konja na prvem mestu in konja na drugem mestu, tiste, ki vključujejo konja na prvem 
mestu in vsakega od konj na tretjem mestu, in tiste, ki vključujejo konja na drugem mestu in 
vsakega od konj na tretjem mestu. V nobenem primeru kombinacije konj, ki si delijo tretje mesto, ne 
dajo pravice do izplačila kvote »Dvojček / mesto«. 
 
III. V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP«, predvidene 
pod b) I. točke 45 člena, naslednje: 
 
V primeru mrtve dirke, v kateri si dva ali več konj deli prvo mesto, in kadar gre za dirko z določenim 
vrstnim redom, so plačljive kombinacije vse tiste kombinacije, ki vključujejo enega od konj, ki si deli 
prvo mesto, in odjavljenega konja. Kadar gre za dirko brez določenega vrstnega reda, so plačljive 
kombinacij vse tiste kombinacije, ki vključujejo enega od konj, ki si deli prvo mesto, in odjavljenega 
konja. 
 
IV. V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto1 NP«, predvidene pod 
c) I. točke 45 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke, v kateri so trije ali več konj na prvem mestu, so plačljive kombinacije vse 
tiste kombinacije, ki vključujejo enega od konj, ki si deli prvo mesto, in odjavljenega konja. 
 
b) V primeru mrtve dirke, v kateri si dva konja delita prvo mesto in en ali več konj tretje mesto, so 
plačljive kombinacije, po eni strani, kombinacija enega od dveh konj, ki si deli prvo mesto, in 
odjavljenega konja, in, po drugi strani, kombinacije vsakega od konj, ki si deli tretje mesto, in 
odjavljenega konja. 
 
c) V primeru mrtve dirke, v kateri si dva ali več konj deli drugo mesto, so plačljive kombinacije, po 
eni strani, vse tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu in odjavljenega konja, in, po drugi strani, 
vse tiste, ki vključujejo enega od konj, ki si deli drugo mesto, in odjavljenega konja. 
 
d) V primeru mrtve dirke, v kateri si dva ali več konj deli tretje mesto, so plačljive kombinacije tiste, 
ki vključujejo konja na prvem mestu in odjavljenega konja, tiste, ki vključujejo konja na drugem 
mestu in odjavljenega konja, in tiste, ki vključujejo enega od konj, ki si deli tretje mesto, in 
odjavljenega konja. 
 

45. člen 
Odjavljeni konji 

 
I. – a) Povrnjene so kombinacije »Dvojček / zmaga« in »Dvojček / mesto«, v kateri sta dva konja 
odjavljena. 
 
b) V dirkah z določenim vrstnim redom in brez določenega vrstnega reda, ki vključujejo enega ali 
več odjavljenih konj, kadar kombinacija »Dvojček / zmaga« vključuje enega odjavljenega konja in 
enega od konj na prvem mestu, daje pravico do izplačila kvote »Dvojček / zmaga 1 NP«. 
 
V nobenem primeru kvota »Dvojček / zmaga 1 NP« ne velja za kombinacije, ki vključujejo 
odjavljenega konja in konja, ki je iz istega hleva kot en od konj na prvem mestu. 
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c) Kadar kombinacija »Dvojček / mesto« vključuje odjavljenega konja in enega od konj na prvih treh 
mestih za dirke, takrat daje pravico do izplačila kvote »Dvojček / mesto 1 NP«. 
 
d) Vendar pa določbe pod b) in c) tega člena ne veljajo za formule »celotno polje« in »delno polje«, 
predvidene v 48. členu in za katere je odjavljen eden od osnovnih konj. V tem primeru so vplačila 
za tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo za stavo »Dvojček« možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z določbami 
II. točke 12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali dva druga odjavljenega konja, se stava 
obravnava v skladu z določbami pod I. tega člena. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki nastopa in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konj, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali dva druga odjavljenega konja, 
veljajo določbe pod I. tega člena. 
 

46. člen 
Izračun kvot 

 
Za vsako vrsto stave »Dvojček / zmaga« ali »Dvojček / mesto« je od zneska vložkov odštet znesek 
povrnjenih stav in nato znesek sorazmernega odbitka na vložke, tako dobimo delitveni sklad. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Neto vrednost pridržanega koeficienta, opredeljenega v 20. členu, je enaka 1. V nadaljevanju tega 
člena se vrednost pridržanega koeficienta nanaša na bruto vrednost tega koeficienta. 
 

1. Stava »Dvojček / zmaga« 
 
I. – Razdelitveni presežek 
 
a) Skupna vrednost vložkov za eno ali več plačljivih kombinacij za kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP« 
se doda skupni vrednosti vložkov za eno ali več plačljivih kombinacij za kvoto »Dvojček / zmaga«. 
Produkt zmnožka tako dobljenega rezultata in vrednosti pridržanega koeficienta, določenega v 
tretjem odstavku tega člena, je odvzet iz delitvenega sklada, da se lahko določi razdelitveni 
presežek. 
 
b) Če je znesek tako dobljenega razdelitvenega presežka, negativen in manjši ali enak v absolutni 
vrednosti celotnemu znesku sorazmernega odbitka na vložke, se ta zmanjša za ustrezno vrednost, 
tako da je razdelitveni presežek enak ničli. 
 
Če je znesek razdelitvenega presežka negativen ali večji v absolutni vrednosti od celotnega zneska 
sorazmernega dobitka na vložke, se izvedejo razdelitveni računi v skladu z določbami, predvidenimi 
pod b) 47. člena. 
 
c) V primeru dirk brez določenega vrstnega reda, kadar je znesek razdelitvenega presežka večji ali 
enak nič, se: 
 
– 75 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga«, 
prenese v izračun progresivne kvote oz. progresivnih kvot za plačljive kombinacije za kvoto 
»Dvojček / zmaga«, 
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– 25 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga 1 
NP«, prenese v izračun progresivne kvote oz. progresivnih kvot za plačljive kombinacije za kvoto 
»Dvojček / zmaga 1 NP«. 
 
d) V primeru dirk z določenim vrstnim redom, kadar je znesek razdelitvenega presežka večji ali 
enak nič, se: 
 
– 85 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga«, 
prenese v izračun progresivne kvote oz. progresivnih kvot za plačljive kombinacije za kvoto 
»Dvojček / zmaga«, 
 
– 15 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga 1 
NP«, prenese v izračun progresivne kvote oz. progresivnih kvot za plačljive kombinacije za kvoto 
»Dvojček / zmaga 1 NP«. 

 
II. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru običajnega prihoda v cilj 
 
a) Kvota »Dvojček / zmaga 1 NP« 
 
Vložki na plačljivo kombinacijo za kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP« se dodajo vložkom na plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Dvojček / zmaga«. 
 
Tako dobljena s skupnim zneskom sorazmerna razdelitev razdelitvenega presežka »Dvojček / 
zmaga 1 NP« predstavlja progresivno bruto kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, potem je skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga 1 
NP« enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Dvojček / zmaga 1 NP«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 47. 
člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / zmaga 1« 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga« je deljen s celotnim zneskom vložkov na plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Dvojček / zmaga«. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Dvojček / zmaga«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, potem je skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga« 
enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Dvojček / zmaga«, povečane za progresivno kvoto 
»Dvojček / zmaga 1 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 47. člena. 
 

II. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru mrtve dirke 
 
i. V primeru enega konja na prvem mestu in dveh ali več konj na drugem mestu 
 
a) Kvota »Dvojček / zmaga 1 NP« 
 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami pod a) II. točke tega člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / zmaga 1« 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je različnih 
plačljivih kombinacij po konjih, ki jih sestavljajo. 
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Vsak od teh delov je nato razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo kombinacijo 
za kvoto »Dvojček / zmaga«, ki vsebuje iste konje. 
 
Vsak od tako dobljenih koeficientov predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Dvojček / zmaga« 
za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga« za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote 
»Dvojček / zmaga«, povečane za progresivno kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP« in vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 47. 
člena. 

 
ii. V primeru, da sta dva ali več konj na prvem mestu 
 
a) Kvota »Dvojček / zmaga 1 NP« 
 
Za vsakega konja na prvem mestu so plačljivi vložki za kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP« dodani 
skupnemu znesku vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / 
zmaga«, ki vsebujejo tega konja. 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga 1 NP« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj, 
uvrščenih na prvo mesto. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki, kot so opredeljeni v prvem 
odstavku trenutne točke a), za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo 
progresivne bruto kvote »Dvojček / zmaga 1 NP« za vsakega od konj na prvem mestu. 
 
Za vsakega od konj na prvem mestu, če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto 
kvota »Dvojček / zmaga 1 NP« enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Dvojček / zmaga 1 
NP«, povečane za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob 
upoštevanju določb 47. člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / zmaga« 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je različnih 
plačljivih kombinacij po konjih, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo kombinacijo 
za kvoto »Dvojček / zmaga«, ki vsebuje iste konje. 
 
Vsak od tako dobljenih koeficientov predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Dvojček / zmaga« 
za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga« za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote 
»Dvojček / zmaga«, povečane za celotni znesek za vsako od progresivnih kvot »Dvojček / zmaga 1 
NP« za konje, ki sestavljajo to kombinacijo, in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 47. člena. 
 

2. Stava »Dvojček / mesto« 
 
Če v dirki ni odjavljenih konj, potem je izračun kvot izveden skladno z določbami II. in III. spodaj, 
plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« so enake tistim, ki bi obstajale v primeru 
enega ali več odjavljenih konj, vložki za vsakega plačljivega konja za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« 
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so enaki 0. 
 

I. – Razdelitveni presežek 
 
a) Skupna vrednost vložkov za plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto1 NP« se doda 
skupni vrednosti vložkov za plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / zmaga«. Produkt zmnožka 
tako dobljenega rezultata in vrednosti pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, je odvzet iz delitvenega sklada, da se lahko določi razdelitveni presežek. 
 
b) Če je znesek tako dobljenega razdelitvenega presežka, negativen in manjši ali enak v absolutni 
vrednosti celotnemu znesku sorazmernega odbitka na vložke, se ta zmanjša za ustrezno vrednost, 
tako da je razdelitveni presežek enak ničli. 
 
Če je znesek razdelitvenega presežka negativen ali večji v absolutni vrednosti od celotnega zneska 
sorazmernega dobitka na vložke, se izvedejo razdelitveni računi v skladu z določbami, predvidenimi 
pod c) 47. člena. 
 
c) Če je znesek presežka za razdelitev večji ali enak nič, se: 
 
– 50 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Dvojček / mesto«, 
prenese v izračun progresivne kvote oz. progresivnih kvot za plačljive kombinacije za kvoto 
»Dvojček / mesto«, 
 
– 50 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Dvojček / mesto1 NP«, 
prenese v izračun progresivne kvote za plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP«. 
 

II. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru običajnega prihoda v cilj 
 
a) Kvota »Dvojček / mesto 1 NP« 
 
Vložki za vsakega plačljivega konja za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« so dodatni celotnemu znesku 
vložkov za plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto«, ki vključuje 
tega konja. 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / mesto 1 NP« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj, 
plačljivih za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP«. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki, kot so opredeljeni v prvem 
odstavku trenutne točke a), za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo 
progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto 1 NP« za vsakega od plačljivih konj. 
 
Za vsakega od plačljivih konj, če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Dvojček 
/ mesto 1 NP« enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Dvojček / mesto 1 NP«, povečane za 
vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
47. člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / mesto« 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / mesto« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh plačljivih 
kombinacij. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za 
vsako od plačljivih kombinacij. 
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Skupna bruto kvota »Dvojček / mesto« za vsako od plačljivih kombinacij, za katere obstajajo vložki, 
je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote »Dvojček / zmaga«, povečane za vsako od 
progresivnih kvot »Dvojček / mesto 1 NP« za konje, ki sestavljajo to kombinacijo, in vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 47. 
člena. 

 
III. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru mrtve dirke 
 
i. V primeru enega konja na prvem mestu, enega konja na drugem mestu in dveh ali 
več konj na tretjem mestu 
 
a) Kvota »Dvojček / mesto 1 NP« 
 
Vložki za vsakega plačljivega konja za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« so dodatni celotnemu znesku 
vložkov za plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto«, ki vključuje 
tega konja. 
 
Razdelitveni presežek je razdeljen na tri enake dele, tretjina je namenjena konju, ki je na prvem 
mestu, tretjina konju na drugem mestu in tretjina je dalje razdeljena na toliko enakih delov, kot je 
konj na tretjem mestu. Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za 
vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od 
plačljivih konj. 
 
Za vsakega od plačljivih konj, če obstajajo vložki za to mesto kvote, je njegova skupna bruto kvota 
»Dvojček / mesto 1 NP« enaka celotnemu znesku njegove progresivne kvote »Dvojček / mesto 1 
NP«, povečane za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob 
upoštevanju določb 47. člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / mesto« 
 
Tretjina presežka za razdelitev »Dvojček / mesto« je namenjena kombinaciji konj na prvem in 
drugem mestu, tretjina vsem kombinacijam konja na prvem mestu z vsakim od konj na tretjem 
mestu in tretjina vsem kombinacijam konja na drugem mestu z vsakim od konj na tretjem mestu. 
 
Vsak tako opredeljeni del razdelitvenega presežka je nato razdeljen na toliko enakih delov, kot 
vsebuje različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. Vsak od teh delov je dalje 
razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za ustrezno plačljivo kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / mesto« za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote 
»Dvojček / mesto«, povečane za vsako od progresivnih kvot »Dvojček / mesto1 NP« za konje, ki 
sestavljajo to kombinacijo, in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 47. člena. 
 

ii. V primeru enega konja na prvem mestu in dveh ali več konj na drugem mestu 
 
a) Kvota »Dvojček / mesto 1 NP« 
 
Vložki za vsakega plačljivega konja za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« so dodatni celotnemu znesku 
vložkov za plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto«, ki vključuje 
tega konja. 
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Razdelitveni presežek je razdeljen na dva dela, tretjina je namenjena konju na prvem mestu in dve 
tretjini sta dalje razdeljeni na toliko enakih delov, kot je konj na drugem mestu. Vsak od tega delov 
je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako dobljeni koeficienti 
predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Za vsakega od plačljivih konj, če obstajajo vložki za to mesto kvote, je njegova skupna bruto kvota 
»Dvojček / mesto 1 NP« enaka celotnemu znesku njegove progresivne kvote »Dvojček / mesto 1 
NP«, povečane za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob 
upoštevanju določb 47. člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / mesto« 
 
Dve tretjini presežka za razdelitev »Dvojček / mesto« sta namenjeni vsem kombinacijam konja na 
prvem mestu z vsakim od konj na drugem mestu in tretjina vsem kombinacijam konj na drugem 
mestu med seboj. 
 
Vsak tako opredeljeni del razdelitvenega presežka je nato razdeljen na toliko enakih delov, kot 
vsebuje različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. Vsak od teh delov je dalje 
razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za ustrezno plačljivo kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / mesto« za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote 
»Dvojček / mesto«, povečane za vsako od progresivnih kvot »Dvojček / mesto1 NP« za konje, ki 
sestavljajo to kombinacijo, in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 47. člena. 
 

iii. V primeru dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu 
 
a) Kvota »Dvojček / mesto 1 NP« 
 
Vložki za vsakega plačljivega konja za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« so dodatni celotnemu znesku 
vložkov za plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto«, ki vključuje 
tega konja. 
 
Razdelitveni presežek je razdeljen na tri enake dele, tretjina je namenjena vsakemu od konj na 
prvem mestu in tretjina je dalje razdeljene na toliko enakih delov, kot je konj na tretjem mestu. Vsak 
od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za vsakega od teh konj. Tako 
dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za nekega plačljivega konja, potem je njegova skupna bruto kvota »Dvojček / 
mesto 1 NP« je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Dvojček / mesto 1 NP«, povečane za 
vrednost pridržanega koeficienta, kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju 
določb 47. člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / mesto« 
 
Tretjina razdelitvenega presežka »Dvojček / mesto« je namenjena kombinaciji dveh konj na prvem 
mestu, tretjina vsem kombinacijam prvega od konj na prvem mestu z vsakim od konj na tretjem 
mestu in tretjina vsem kombinacijam drugega od konj na prvem mestu z vsakim od konj na tretjem 
mestu. 
 
Vsak tako opredeljeni del razdelitvenega presežka je nato razdeljen na toliko enakih delov, kot 
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vsebuje različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo.  
 
Vsak od teh delov je dalje razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za ustrezno plačljivo 
kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / mesto« za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote 
»Dvojček / mesto«, povečane za vsako od progresivnih kvot »Dvojček / mesto1 NP« za konje, ki 
sestavljajo to kombinacijo, in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 47. člena. 
 

iv. V primeru treh ali več konj na prvem mestu 
 
a) Kvota »Dvojček / mesto 1 NP« 
 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami pod a) II. točke tega člena. 
 

b) Kvota »Dvojček / mesto« 
 
Razdelitveni presežek »Dvojček / mesto« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij »Dvojček / mesto«, različnih po konjih, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s številom plačljivih vložkov za vsako od teh 
kombinacij. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / mesto« za vsako od različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki je enaka skupni vrednosti njene progresivne kvote 
»Dvojček / mesto«, povečane za vsako od progresivnih kvot »Dvojček / mesto1 NP« za konje, ki 
sestavljajo to kombinacijo, in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 47. člena. 

 
47. člen 

Najmanjše kvote 
 
a) Za vsako vrsto stave »Dvojček / zmaga« ali »Dvojček / mesto« velja, da če je ena od neto kvot, 
izračunana po določbah 46. člena, manjša od 1,10 €, je izplačilo ustrezne plačljive kombinacije oz. 
plačljivih kombinacij v Franciji izvedeno na podlagi neto kvote 1,10 € za enoto vložka z odvzemom 
bodisi bruto produkta stav »Dvojček / zmaga« za stavo »Dvojček / zmaga« bodisi bruto produkta 
stav »Dvojček / mesto« za stave »Dvojček / mesto« za obravnavano dirko. 
 
b) Za stavo »Dvojček / zmaga« v primerih, predvidenih v drugem odstavku pod b) I. točke 1 46. 
člena in če je po izvedbi določb pod II. in III. 1. točke 46. člena ali teh pod a) zgoraj razpoložljivi 
bruto produkt za stave »Dvojček / zmaga« za obravnavano dirko manjši od najmanjšega zneska, 
določenega v 22. členu, se upošteva naslednji postopek: 
 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo »Dvojček / zmaga« je enaka najmanjši stopnji, 
določeni v tretjem odstavku 20. člena. 
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Znesek povrnjenih stav in nato znesek novega sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od 
zneska vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v tretjem odstavku 46. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 46. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Obvezen razdelitveni koeficient je določen na naslednji način: 
 
Vsota vseh vplačil za plačljive bruto vložke za kvoto »Dvojček / zmaga 1 NP« po najmanjši kvoti v 
Franciji, opredeljeni v 20. členu, ki znaša 1,10 €, je odvzet iz delitvenega sklada, dobljenega zgoraj. 
 
Od te vsote je odvzet produkt, ki je rezultat množenja vsote vložkov za različne plačljive 
kombinacije za kvoto »Dvojček / zmaga« in obveznega pridržanega koeficienta. 
 
i. V primeru običajnega prihoda v cilj je obvezen razdelitveni presežek deljen z vsoto vseh vložkov 
za plačljivo kombinacijo »Dvojček / zmaga«. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja progresivno kvoto »Dvojček / zmaga«. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga« je v tem primeru enaka progresivni kvoti »Dvojček / 
zmaga«, povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku točke b) zgoraj. 
 
Če je dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / zmaga« za obravnavano 
dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod b) I. točke 45. člena, 
povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
ii. V primeru mrtve dirke je obvezen razdelitveni presežek deljen s številom plačljivih kombinacij 
»Dvojček / zmaga«, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak del je deljen z vsoto plačljivih vložkov »Dvojček / zmaga« za vsako obravnavano kombinacijo. 
Vsak od tako dobljenih koeficientov predstavlja za vsako kombinacijo dveh istih konj progresivno 
kvoto »Dvojček / zmaga«. 
 
Skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga« za vsako obravnavano kombinacijo je v tem primeru enaka 
njeni progresivni kvoti »Dvojček / zmaga«, povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v 
četrtem odstavku točke b) zgoraj. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / zmaga« za 
obravnavano dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod b) I. točke 45. 
člena, povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 

c) Kvota »Dvojček / mesto« 
 
V primeru, predvidenem v drugem odstavku pod b) I. točke 2. točke 46. člena, ali po upoštevanju 
določb iz II. in III. točke 2. točke 46. člena ali določb pod a) zgoraj, da je razpoložljiv znesek 
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bruto produkta stav »Dvojček / mesto« obravnavane dirke manjši od najmanjšega, določenega v 
22. členu, je postopek sledeč: 
 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo »Dvojček / mesto« je enaka najmanjši stopnji, 
določeni v tretjem odstavku 20. člena. 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek novega sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od 
zneska vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v tretjem odstavku 46. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 46. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Obvezen razdelitveni koeficient je določen na naslednji način: 
 
Vsota vseh vplačil za plačljive bruto vložke za kvoto »Dvojček / mesto 1 NP« po najmanjši kvoti v 
Franciji, opredeljeni v 20. členu, ki znaša 1,10 €, je odvzet iz delitvenega sklada, dobljenega zgoraj. 
 
Od te vsote je odvzet produkt, ki je rezultat množenja vsote vložkov za različne plačljive 
kombinacije za kvoto »Dvojček / mesto« in obveznega pridržanega koeficienta. 
 
i. V primeru običajnega prihoda v cilj je obvezen razdelitveni presežek razdeljen na toliko enakih 
delov, kot je plačljivih kombinacij. 
 
Vsak del je deljen z vsoto plačljivih vložkov »Dvojček / mesto« za vsako obravnavano kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo bruto kvote za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
Skupna bruto vrednost »Dvojček / mesto« za vsako do plačljivih kombinacij, za katere obstajajo 
vložki, je enaka progresivni bruto vrednosti »Dvojček / mesto«, povečani za obvezen pridržani 
koeficient, določen v četrtem odstavku točke b) zgoraj. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / mesto« za 
obravnavano dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod c) I. točke 45. 
člena, povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
ii. V primeru enega konja na prvem mestu, enega konja na drugem mestu in dveh ali več konj na 
tretjem mestu je obvezen razdelitveni presežek razdeljen na tri enake dele. 
 
Tretjina je namenjena kombinaciji konj na prvem in drugem mestu, tretjina vsem kombinacijam 
konja na prvem mestu z vsakim od konj na tretjem mestu in tretjina vsem kombinacijam konja na 
drugem mestu z vsakim od konj na tretjem mestu. 
 
Vsak tako opredeljeni del razdelitvenega presežka je nato razdeljen na toliko enakih delov, kot 
vsebuje različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
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Vsak od teh delov je dalje razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za ustrezno plačljivo 
kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne kvote »Dvojček / mesto« za vsako od različnih 
plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto vrednost »Dvojček / mesto« za vsako do plačljivih kombinacij, različnih po konjih, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka progresivni bruto vrednosti »Dvojček / mesto«, 
povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku točke c) zgoraj. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / mesto« za 
obravnavano dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod c) I. točke 45. 
člena, povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
iii. V primeru enega konja na prvem mestu in dveh ali več konj na drugem mestu, je obvezen 
razdelitveni presežek razdeljen, kot sledi: 
 
Dve tretjini obveznega razdelitvenega presežka »Dvojček / mesto« sta namenjeni vsem 
kombinacijam konja na prvem mestu z vsakim od konj na drugem mestu in tretjina vsem 
kombinacijam konj na drugem mestu med seboj. 
 
Vsak tako opredeljeni del obveznega razdelitvenega presežka je nato razdeljen na toliko enakih 
delov, kot vsebuje različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. Vsak od teh delov je 
dalje razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za ustrezno plačljivo kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto vrednost »Dvojček / mesto« za vsako do plačljivih kombinacij, različnih po konjih, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka progresivni bruto vrednosti »Dvojček / mesto«, 
povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku točke c) zgoraj. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / mesto« za 
obravnavano dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod c) I. točke 45. 
člena, povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
iv. V primeru dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu je obvezni 
razdelitveni presežek razdeljen, kot sledi: 
 
Tretjina obveznega razdelitvenega presežka »Dvojček / mesto« je namenjena kombinaciji dveh 
konj na prvem mestu, tretjina vsem kombinacijam prvega od konj na prvem mestu z vsakim od konj 
na tretjem mestu in tretjina vsem kombinacijam drugega od konj na prvem mestu z vsakim od konj 
na tretjem mestu. 
 
Vsak tako opredeljeni del obveznega razdelitvenega presežka je nato razdeljen na toliko enakih 
delov, kot vsebuje različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. Vsak od teh delov je 
dalje razdeljen sorazmerno s plačljivimi vložki za ustrezno plačljivo kombinacijo. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
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Skupna bruto vrednost »Dvojček / mesto« za vsako do plačljivih kombinacij, različnih po konjih, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka progresivni bruto vrednosti »Dvojček / mesto«, 
povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku točke c) zgoraj. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / mesto« za 
obravnavano dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod c) I. točke 45. 
člena, povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
V primeru treh ali več konj hkrati na prvem mestu je obvezen razdelitveni presežek razdeljen, kot 
sledi: 
 
Obvezen razdelitveni presežek »Dvojček / mesto« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je 
plačljivih kombinacij »Dvojček / mesto«, različnih po konjih, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od tega delov je nato razdeljen sorazmerno s številom plačljivih vložkov za vsako od teh 
kombinacij. 
 
Tako dobljeni koeficienti predstavljajo progresivne bruto kvote »Dvojček / mesto« za vsako od 
različnih plačljivih kombinacij po konjih, ki jih vključujejo. 
 
Skupna bruto vrednost »Dvojček / mesto« za vsako do plačljivih kombinacij, različnih po konjih, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka progresivni bruto vrednosti »Dvojček / mesto«, 
povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku točke c) zgoraj. 
 
Če je ena od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave »Dvojček / mesto« za 
obravnavano dirko, vključno s tistimi z odjavljenim konjem, kot je opredeljeno pod c) I. točke 45. 
člena, povrnjene, razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
 

48. člen 
Formule 

 
Igralci lahko svoje stave vplačajo bodisi na tabelo »Dvojček / zmaga« bodisi na tabelo »Dvojček / 
mesto«. Formula »na konja« omogoča vplačilo vložkov, enakih na obe tabeli. 
 
Prav tako lahko vplačajo svoje stave »Dvojček« bodisi v obliki posameznih kombinacij, ki 
kombinirajo dva uradno prijavljenega konja, bodisi v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« ali 
»polje«. 
 

1. Kombinirane formule 
 
Kombinirane formule vključujejo vse stave »Dvojček«, ki kombinirajo med seboj dva po dva konja 
za določeno število konj, ki jih je izbral igralec. 
 
a) V primeru stave »Dvojček«, bodisi »zmaga« brez določenega vrstnega reda bodisi »mešano« 
bodisi »na konja«, če igralec izbere K konj, njegova formula vključuje: 
 
K x (K–1) stav »Dvojček« bodisi »zmaga« bodisi »mešano« bodisi »na konja«. 
   2 



08.10.2020 

 

45 | 156  

b) V primeru stave »Dvojček / zmaga« z določenim vrstnim redom lahko igralec vplača vsako 
kombinacijo dveh konj iz svojega nabora samo v določenem vrstnem redu. Ustrezna formula, 
imenovana »poenostavljena formula«, vključuje: 
 
K x (K–1) stav »Dvojček / zmaga«– 
   2 
 
Če želi za vsako kombinacijo dveh konj, izbranih iz njegovega izbora, dva možna vrstna reda, 
ustrezna formula, imenovana »formula v vseh vrstnih redih«, vključuje K x (K – 1) stav »Dvojček / 
zmaga«. 
 

2. Formule »polje enega konja« 
 
Vključujejo vse stave »Dvojček«, ki kombinirajo osnovnega konja, ki ga je izbral igralec, z vsemi 
ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko (»celotno polje«), ali z izborom teh konj (»delno 
polje«). 
 
a) V primeru stave »Dvojček / zmaga« ali »Dvojček / mesto« brez določenega vrstnega reda, če 
dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje« vključuje (N – 1) stav »Dvojček / zmaga« 
ali »Dvojček / mesto«. Če gre za »delno polje enega osnovnega konja« z izborom P konj, formula 
vključuje P stav »Dvojček / zmaga« ali »Dvojček / mesto«.. 
 
b) V primeru stave »Dvojček / zmaga« z določenim vrstnim redom, če dirka vključuje N uradno 
prijavljenih konj, »celotno polje« vključuje (N –1) stav »Dvojček / zmaga« v poenostavljeni formuli in 
2 x (N – 1) stav »Dvojček / zmaga« v formuli »v vseh vrstnih redih«. »Delno polje enega osnovnega 
konja« z izborom P konj vključuje P stav »Dvojček / zmaga« v poenostavljeni formuli in 2 P stav 
»Dvojček / zmaga« v formuli »v vseh vrstnih redih«. 
 
Za formule »poenostavljeno polje«, celotnih ali delnih, mora igralec določiti mesto v vrstnem redu, 
ki ga mora zasesti osnovni konj. 
 
c) Vrednosti formul »celotno polje« so določene v skladu s številom konj, ki so uradno prijavljeni v 
dirko v uradnem biltenu hipodroma in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja, ob 
upoštevanju, kadar je to potrebno, konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 
 
3. Formule "prostega polja". 
 
Formula "prostega polja" zajema vse kombinacije enot (P × P ') "Dvojček/zmaga" v določenem 
relativnem vrstnem redu, ki združuje P konje na prvem mestu in P' konje na drugem mestu, z 
izjemo tisti, ki imajo večkrat enako konjsko številko. 
 
4. Primeri: 
- Na dirki brez določenega vrstnega reda ciljev: 

o Če igralec izbere 4 konje v "kombinirani" formuli v "Dvojček", bodisi »zmaga« ali 
»mešano« ali "na konju", K = 4, igralec zabeleži: 

K x (K 1) "sklopljene" kombinacije enot, 2 ali 4 x 3 = 6 "sklopljenih" kombinacij enot. 
 

o če igralec vplača osnovno "skupno polje konja" v "Dvojček", stavi bodisi na "Zmagovalec" 
bodisi »mešano« ali "na konju" in ima dirka 15 sodelujočih, N = 15 in stavni registri (N-1) 
"Povezane" kombinacije enot, tj. 14 "Povezani" kombinacij enot. 

 
o če igralec vplača osnovno "delno polje konja" v stavi "Povezani" bodisi "Zmagovalec", 
bodisi »mešano« ali "na konju" in stavni stavek v svoji izbiri določi 3 povezane konje, P = 3, 
zabeleži (P) kombinacije enot "sklopljene", tj. 3 kombinacije enot "sklopljene". 

 
- Na dirki z določenim vrstnim redom ciljev: 
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o Če igralec izbere 4 konje v "kombinirani" formuli, poenostavljeni v "Dvojček/zmaga", K = 4, 
igralec zapiše: 
K x (K 1) kombinacije enot "Zmagovalne sklopke", 2tj. 4 x 3 = 6 kombinacij enot 
"Dvojček/zmaga".Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo "v vseh naročilih", vključuje ta 
kombinacija 4 x 3 = 12 kombinacij enot "Dvojček/zmaga". 

 
o če igralec v poenostavljeni formuli "Dvojček/zmaga" vplača osnovno "celotno polje konja" 
in ima dirka 7 startnih točk, N = 7 in igralci vplačajo (N-1) kombinacije enot "Dvojček/zmaga" 
ali 6 kombinacij enot "Dvojček/zmaga". 

 
o če igralec v poenostavljeni formuli "Pair Winner" vplača osnovno "delno polje konja" in 
stavi v svojem izboru 3 povezane konje, P = 3, zabeleži (P) kombinacije enot "Pair Winner" 
"ali 3 kombinacije enot" Dvojček/zmaga ". Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo v 
vseh dvo permutacijskih ukazih, vključuje to "delno polje konja" 2 x 3 = 6 kombinacij enot 
"Pair Winner". 

 
o Če igralec vplača prosto polje v stavi "Dvojček/zmaga" tako, da izbere dva konja na 
vsakem od prvih dveh mest, ne da bi na vsakem mestu obstajal enak konj, sta P = 2 in P '= 
2. Igralec se vplača (2 × 2) = 4 kombinacije enot "seznanjeni zmagovalec" v določenem 
relativnem vrstnem redu. 

 
 

49. člen 
Posebni primeri 

 
1. Vse stave iz tega poglavja so povrnjene, kadar sta v končnem vrstnem redu uvrščena manj kot 
dva konja. 
 

2. Stava »Dvojček / zmaga« 
 
Za vse določbe tega člena termina »vložek« in »izplačljivi vložki« pomenita vse izplačljive vložke, 
dobljene za izračun mesta obravnavane kvote. 

 
A) Običajni prihod v cilj 
 
a) Če gre za dirko brez določenega vrstnega reda in če ni nobenega vložka na kombinacijo konj na 
prvem in drugem mestu, je razdelitveni presežek razdeljen sorazmerno z vložki na kombinacijo konj 
na prvem in tretjem mestu oz. kadar ni vložkov na to kombinacijo, sorazmerno z vložki na 
kombinacijo konj na drugem in tretjem mestu. Če ni vložkov na to kombinacijo, so vse stave 
»Dvojček / zmaga« povrnjene, vključno s tistimi, ki vključujejo enega odjavljenega konja, kot 
predvideno pod b) I. točke 45. člena. 
 
b) Če gre za dirko z določenim vrstnim redom, kadar ni nobenega vložka na točni vrstni red na 
plačljivo kombinacijo konj na prvem in drugem mestu, je razdelitev izvedena sorazmerno z vložki na 
kombinacijo istih dveh konj v obratnem vrstnem redu: kombinacija drugi in prvi; če ni vložkov na to 
kombinacijo, je razdelitev izvedena za kombinacijo konj v vrstnem redu prvi in tretji oz. če ni 
vložkov, na kombinacijo tretji in prvi; če ni vložkov, potem na kombinacijo konj na drugem in tretjem 
mestu oz. če ni vložkov, na kombinacijo konj na tretjem in drugem mestu. 
 
Če ni vložkov na to kombinacijo, so vse stave »Dvojček / zmaga« povrnjene, vključno s tistimi, ki 
vključujejo enega odjavljenega konja, kot predvideno pod b) I. točke 45. člena. 
 
c) V primerih, navedenih pod a) in b) zgoraj, in ne glede na to, katera kombinacija je uporabljena za 
razdelitev, skupna bruto kvota »Dvojček / zmaga« vključuje progresivno kvoto plačljive kombinacije 
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nominalnega prihoda v cilj, opredeljeno pod b) I. točke 45. člena. 
 

B) Mrtva dirka 
 
a) V primeru mrtve dirke za dirko z določenim vrstnim redom ali brez njega, če ni nobenega vložka 
na katero od plačljivih kombinacij, je razdelitveni presežek, namenjen tej kombinaciji, razdeljen v 
enakih deležih med ostale plačljive kombinacije. 
 
b) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na prvem mestu, v dirki z določenim vrstnim redom ali 
brez njega, če ni nobenega vložka na katero od plačljivih kombinacij, so vse stave »Dvojček / 
zmaga« povrnjene, vključno s tistimi, ki vključujejo enega odjavljenega konja, kot predvideno pod b) 
I. točke 45. člena. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, v dirki z določenim vrstnim redom ali brez 
njega, če ni nobenega vložka na katero od plačljivih kombinacij, je razdelitveni presežek »Dvojček / 
zmaga« razdeljen na kombinacije konj na prvem in tretjem mestu. Če ni vložka na nobeno od teh 
kombinacij, so vse stave »Dvojček / zmaga« povrnjene, vključno s tistimi, ki vključujejo enega 
odjavljenega konja, kot predvideno pod b) I. točke 45. člena. 
 
Če gre za dirko z določenim vrstnim redom, je v istem primeru razdelitveni presežek »Dvojček / 
zmaga« razdeljen na kombinacije enega od konj na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, s 
katerim koli od konj na tretjem mestu. Če ni vložkov na nobeno od teh kombinacij, je razdelitev 
izvedena sorazmerno s plačljivimi vložki na kombinacije istih konj v obratnem vrstnem redu. Če ni 
vložkov na te kombinacije, so vse stave »Dvojček / zmaga« povrnjene, vključno s tistimi, ki 
vključujejo enega odjavljenega konja, kot predvideno pod b) I. točke 45. člena. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu v dirki brez določenega vrstnega reda, 
če ni nobenega vložka na nobeno od kombinacij, ki vključujejo konja na prvem mestu z enim od 
konj na drugem mestu, je razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga« razdeljen na kombinacije konj 
na drugem mestu. Če ni vložka na te kombinacije, so vse stave »Dvojček / zmaga« povrnjene, 
vključno s tistimi, ki vključujejo enega odjavljenega konja, kot predvideno pod b) I. točke 45. člena. 
 
Če gre za dirko z določenim vrstnim redom in če ni nobenega vložka na nobeno od kombinacij, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, z enim od konj na drugem mestu, je 
razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga« razdeljen na kombinacije konja na prvem mestu s katerim 
koli od konj na drugem mestu, izbranim za prvo mesto. Če ni vložkov na te kombinacije, je 
razdelitveni presežek »Dvojček / zmaga« razdeljen na kombinacije konj, ki so vsi zasedli drugo 
mesto. Če ni vložkov na te kombinacije, so vse stave »Dvojček / zmaga« povrnjene, vključno s 
tistimi, ki vključujejo enega odjavljenega konja, kot predvideno pod b) I. točke 45. člena. 
 
e) V primerih, opisanih od a) do d) zgoraj, in ne glede na to, katere kombinacije so uporabljene za 
razdelitev, skupna bruto kvota oz. skupne bruto kvote »Dvojček / zmaga« vključujejo progresivne 
kvote plačljivih kombinacij nominalnega vrstnega reda, opredeljenega pod b) I. točke 45. člena. 
 

3. Stava »Dvojček / mesto« v primeru mrtve dirke in brez nje 
 
Za vse določbe tega člena termina »vložek« in »izplačljivi vložki« pomenita vse izplačljive vložke, 
dobljene za izračun mesta obravnavane kvote. 
 
Če ni nobenega vložka na katero od kombinacij »Dvojček / mesto«, je razdelitveni presežek, 
namenjen tej kombinaciji, razdeljen v enakih deležih med ostale plačljive kombinacije. 
 
Če ni vložkov na nobeno od plačljivih kombinacij »Dvojček / mesto«, so vse stave »Dvojček / 
mesto« povrnjene, vključno s tistimi, ki vključujejo enega odjavljenega konja, kot predvideno pod c) 
I. točke 45. člena. 
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4. POGLAVJE Stava »Dvojček hipodrom« 
 

50. člen 
 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, ki se imenujejo 
»Dvojček / zmaga hipodrom« ali »Dvojček / mesto hipodrom«. 
 
Za stavo »Dvojček / zmaga hipodrom« ali »Dvojček / mesto hipodrom« je treba določiti dva konja v 
isti dirki in opredeliti vrsto stave »Dvojček / zmaga hipodrom« ali »Dvojček / mesto hipodrom«. 
 
Stava »Dvojček / zmaga hipodrom« je izplačljiva, če izbrana konja zasedeta prvi dve mesti v dirki, 
pri čemer vrstni red ni pomemben. 
 
Vendar pa družba za konjske dirke lahko, ne glede na število tekmovalcev in po tem, ko je o tem 
obvestila javnost, odloči, da igralci morajo določiti prva dva konja v dirki v točnem vrstnem redu. 
 
V tem primeru je stava izplačljiva, če oba izbrana konj zasedata prvi dve mesti v dirki in če sta bila 
določena v točnem vrstnem redu. 
 
Stava »Dvojček / mesto hipodrom« je izplačljiva, če oba izbrana konja zasedata dve od prvih treh 
mest v dirki. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljivih kombinacij obravnavan ločeno. 
 
Za te stave veljajo določbe 44. člena, I. točka 45. člena in členi od 46. od 49.in nadomeščajo  izraze 
»Dvojček/točno«, »Dvojček/ med tri» in »Dvojček / mešano« z izrazi  »Dvojček/točno hipodrom«, 
»Dvojček/ mešano hipodrom» in »Dvojček / med tri hipodrom«
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5. POGLAVJE - Stava »Trojček« 
 

51. člen 
 
Za nekatere dirke iz uradnega biltena so lahko organizirane stave »Trojček«, ki se imenujejo tudi 
»Klasični trojček«. 
 
Za stavko »Trojček« je treba določiti konje v isti dirki in opredeliti njihov vrstni red. 
 
Kombinacija treh konj pomeni vseh šest možnih permutacij treh konj. V primeru običajnega prihoda 
v cilj ena od teh permutacij ustreza točnemu vrstnemu redu in ostalih pet permutacij netočnemu 
vrstnemu redu. 
 
Stava »Trojček« je izplačljiva, če so izbrani trije konj na prvih treh mestih v dirki, razen v primerih, 
predvidenih v 53. in 57. členu. Stava »Trojček« daje kvoto, ki se imenuje »Trojček / točno«, kadar je 
izbrani vrstni red stavca skladen s končnim vrstnim redom dirke. Kvoto »Trojček / mešano« daje, 
kadar se izbrani vrstni red stavca razlikuje od končnega vrstnega reda dirke. 
 
V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od štiri, so vse stave 
»Trojček«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljivih kombinacij obravnavan ločeno. 
 

52. člen 
Mrtva dirka 

 
I. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno » ali »Trojček / 
mešano« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na prvem mestu, so plačljive kombinacije, ki vključujejo 
konje na prvem mestu, obravnavane tri po tri. Za vsako kombinacijo po dogovoru obstaja skupena 
kvota »Trojček / točno« za šest možnih vrstnih redov treh konj, ki so obravnavni v isti kombinaciji. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu, so 
plačljive kombinacije kombinacije dveh konj na prvem mestu z vsakim od konj na tretjem mestu. Za 
vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Trojček / točno« za dve možni permutaciji, v katerih sta 
bila konja na prvem mestu izbrana za prvi dve mesti. Za štiri permutacije, v katerih je bil en konj na 
tretjem mestu izbran za prvo ali za drugo mesto, obstaja kvota »Trojček / mešano«. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije konja na prvem mestu z vsakim od konj na drugem mestu, obravnavanih dva po dva. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Trojček / točno« za dve možni permutaciji, v katerih 
je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto. Za štiri permutacije, v katerih je bil konj na prvem 
mestu izbran za drugo ali tretje mesto, obstaja skupena kvota »Trojček / mešano«. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konj na prvem mestu s konjem na drugem mestu in z vsakim od konj na tretjem mestu. Za vsako 
kombinacijo je kvota »Trojček / točno« plačana za permutacijo, v kateri je bil konj na prvem mestu 
izbran za prvo mesto in konj na drugem mestu za drugo. Za pet permutacij, v katerih kateri koli od 
treh konj ni bil izbran za mesto, ki ga je zasedel v končnem vrstnem redu, obstaja skupena kvota 
»Trojček / mešano«. 
 
II. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček 2 NP«, omenjene pod 
b) I. točke 53. člena, naslednje: 
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a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse kombinacije 
enega od konj na prvem mestu z dvema odjavljenima konjema. 
 
b) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije te, ki so opredeljene pod b) I. točke 53. 
člena. 
 
III. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček 1 NP«, omenjene pod c) 
I. točke 53. člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse permutacije 
kombinacij dveh konj na prvem mestu z odjavljenim konjem. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, enega od konj na drugem mestu in odjavljenega 
konja. 
 
c) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije »Trojček 1 NP« te, ki so opredeljene pod c) 
I. točke 53. člena: 
 

53. člen 
Odjavljeni konji 

 
I. – a) Povrnjene so kombinacije »Trojček«, v katerih so trije konji odjavljeni. 
 
b) Kadar kombinacija »Trojček« vključuje dva odjavljena konja od treh izbranih, daje kvoto »Trojček 
2 NP«, ob upoštevanju, da je tretji konj v tej kombinaciji zasedel prvo mesto v dirki. 
 
 
c) Kadar kombinacija »Trojček« vključuje enega odjavljenega konja od treh izbranih, daje kvoto 
»Trojček 1 NP«, ob upoštevanju, da sta dva konja iz te kombinacije nastopila v dirki in zasedla prvi 
dve mesti. 
 
d) Vendar pa pravila za obravnavo, omenjena pod b) in c) zgoraj, ne veljajo za formule celotno in 
delno polje, predvidene v 56. členu, za katere so odjavljeni vsi osnovni konji. V tem primeru so 
vplačila za tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo za stavo »Trojček« možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z določbami 
II. točke 12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, se stava 
obravnava v skladu z določbami pod I. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki sodeluje v dirki, in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konj, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, 
veljajo določbe pod I. 

 
54. člen 

Izračun kvot 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od zneska 
vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
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Neto vrednost pridržanega koeficienta, opredeljenega v 20. členu, je enaka 0,6. V nadaljevanju 
tega člena se vrednost pridržanega koeficienta nanaša na bruto vrednost tega koeficienta. 
 

I. – Minimalno razmerje kvot »Trojček« 
 
Razen v primerih mrtvih dirk, predvidenih pod a) I. točke 52. člena, je minimalno razmerje med 
skupno bruto kvoto »Trojček / točno« in »Trojček / mešano«, ki velja za iste tri konje, opredeljeno s 
količnikom med 5 in številom permutacij teh treh konj, plačljivih za kvoto »Trojček / točno«, kot je 
opredeljeno v nadaljevanju: 
 

Primer prihoda v cilj Število permutacij v 
točnem vrstnem redu 

Razmerje 

Običajen prihod v cilj in primer mrtve dirke, 
predvideno pod d) I. točke 52. člena 

1 5/1 

Primeri mrtvih dirk, predvideni pod b) in c) I. 
točke 52. člena 

2 5/2 

Primer mrtve dirke, predviden pod a) I. točke 
52. člena 

6 1 

 

II. – Razdelitveni presežek 
 
a) Skupni znesek vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije »Trojček / točno« je 
množen z razmerjem, opredeljenim pod I. tega člena, ki ustreza obravnavanemu prihodu v cilj. 
Temu znesku je dodana vsota vložkov na ostale plačljive kombinacije za to stavo. Produkt zmnožka 
tako dobljenega rezultata in vrednosti pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, je odvzet iz delitvenega sklada, da se lahko določi razdelitveni presežek. 
 
b) Če je znesek tako dobljenega razdelitvenega presežka, negativen in manjši ali enak v absolutni 
vrednosti celotnemu znesku sorazmernega odbitka na vložke, se ta zmanjša za ustrezno vrednost, 
tako da je razdelitveni presežek enak ničli. 
 
Če je znesek razdelitvenega presežka negativen ali večji v absolutni vrednosti od celotnega zneska 
sorazmernega dobitka na vložke, se izvedejo razdelitveni računi v skladu z določbami, predvidenimi 
pod b) 55. člena. 
 
c) Če je znesek presežka za razdelitev večji ali enak nič: 
 
– 10 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Trojček / točno«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot »Trojček / točno«; 
 
– 47 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Trojček / mešano«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot »Trojček / mešano«; 
 
– 33 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Trojček 1 NP«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot »Trojček 1 NP«; 
 
– 10 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Trojček 2 NP«, je 
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namenjenih izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot »Trojček 2 NP«. 
 

III. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru običajnega prihoda v cilj 
 
a) Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Vložki na plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 2 NP« so dodani vložkom na plačljivo kombinacijo 
za kvoto »Trojček 1 NP«, vložkom na plačljive kombinacije »Trojček / mešano« in produktu 
razmerja, opredeljenega pod I. tega člena, z vložki na plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček / 
točno«. 
 
Razdelitev razdelitvenega presežka »Trojček 2 NP« sorazmerno s tako dobljenim celotnim 
zneskom predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček 2 NP«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, potem je skupna bruto kvota »Trojček / zmaga 2 NP« 
enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / zmaga 2 NP«, povečane za vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. 
člena. 
 

b) Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Vložki na plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 1 NP« so dodani vložkom na plačljive kombinacije 
»Trojček / mešano« in produktu razmerja, opredeljenega pod I. tega člena, z vložki na plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / točno«. 
 
Razdelitev razdelitvenega presežka »Trojček 1 NP« sorazmerno s tako dobljenim celotnim 
zneskom predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček 1 NP«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 1 NP« enaka 
celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček 1 NP«, povečane za progresivno kvoto »Trojček 2 
NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju 
določb 55. člena. 
 

c) Kvota »Trojček / mešano« 
 
Vložki na plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / mešano« so dodani produktu razmerja, 
opredeljenem pod I. tega člena, z vložki na plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno«. 
 
Razdelitev razdelitvenega presežka »Trojček / mešano« sorazmerno s tako dobljenim celotnim 
zneskom predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / mešano«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / mešano« enaka 
celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / mešano«, povečane za progresivno kvoto »Trojček 
1 NP«, progresivno kvoto »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem 
odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

d) Kvota »Trojček / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / točno« je deljen s celotnim zneskom vložkov na plačljive 
kombinacije za kvoto »Trojček / točno«. 
 
Tako dobljeni količnik predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Trojček / točno«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« enaka 
celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / točno«, povečane za vsoto, pomnožen z 
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razmerjem, opredeljenim pod I. tega člena, progresivno kvoto »Trojček / mešano«, progresivno 
kvoto »Trojček 1 NP«, progresivno kvoto »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, 
določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 

 
IV. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru mrtve dirke 
 
Če sta v dirki manj kot dva odjavljena konja, je izračun kvot izveden skladno z določbami spodaj, 
plačljive kombinacije za kvoto »Trojček 1 NP« ali »Trojček 2 NP« so identične tistim, ki bi bile v 
primeru dveh ali več odjavljenih konj, ob vložkih na plačljive kombinacije enakim nič. 
 

i. V primeru enega konja na prvem mestu, enega konja na drugem mestu in dveh ali 
več konj na tretjem mestu 
 
a) Kvote »Trojček 1 NP« in »Trojček 2 NP« 
 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami pod a) in b) III. točke tega člena. 
 

b) Kvota »Trojček / mešano« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / mešano« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / mešano«, ki jo sestavljajo isti trije konji, povečano za produkt 
razmerja, opredeljen pod I. tega člena, ustrezen za ta primer prihoda v cilj, in vložkov na plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / mešano«, ki vključuje iste konje. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / mešano« za vsako 
od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / mešano« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, 
ki jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je ena celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček / 
mešano« za to plačljivo kombinacijo, povečani za progresivno kvoto »Trojček 1 NP«, progresivno 
kvoto »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

c) Kvota »Trojček / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / točno« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / točno«, ki jo sestavljajo isti trije konji. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / točno« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček / 
točno«, povečani za vsoto, pomnoženo z razmerjem, določenim pod I. tega člena in ki ustreza temu 
prihodu v cilj, za progresivno kvoto »Trojček / mešano« za iste tri konje, povečano za progresivno 
kvoto »Trojček 1 NP«, progresivno kvoto »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, 
določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 

 
ii. V primeru enega konja na prvem mestu in dveh ali več konj na drugem mestu 
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a) Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami pod a) III. točke tega člena. 
 

b) Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Za vsako plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 1 NP«, kot je določena pod b) III. točke 52. člena, 
so njeni vložki dodani vložkom na plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / mešano«, ki vključuje ta 
dva ista konja, in produktu množenja z razmerjem, določenim pod I. tega člena, ki ustreza temu 
prihodu v cilj, vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno«, 
ki vključuje ta dva ista konja. 
 
Razdelitveni presežek »Trojček 1 NP« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov, kot je opredeljen v prvem 
odstavku, na vsako plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček / 1 NP«, ki jo sestavljata ista dva konja. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček 1 NP« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček 1 NP« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka progresivni kvoti »Trojček 1 NP«, povečani za 
progresivno kvoto »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem 
odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

c) Kvota »Trojček / mešano« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / mešano« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / mešano«, ki jo sestavljajo isti trije konji, povečani za produkt 
vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije »Trojček / točno«, ki vključujejo iste tri 
konje, in razmerje, določeno pod I. tega člena, ki ustreza temu prihodu v cilj. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / mešano« za vsako 
od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / mešano« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, 
ki jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček 
/ mešano« za to plačljivo kombinacijo, povečani za vsoto vsake od progresivnih kvot »Trojček 1 
NP«, ki vključujejo dva od konj obravnavane kombinacije, za progresivno kvoto »Trojček 2 NP« in 
vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 
55. člena. 
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d) Kvota »Trojček / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / točno« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / točno«, ki jo sestavljajo isti trije konji. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / točno« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček / 
točno«, povečani za vsoto, pomnoženo z razmerjem, določenim pod I. tega člena, ki ustreza temu 
prihodu v cilj, za progresivno kvoto »Trojček / mešano« istih treh konj, za vsako od progresivnih 
kvot »Trojček 1 NP«, ki vključuje dva od konj obravnavane kombinacije, za progresivno kvoto 
»Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob 
upoštevanju določb 55. člena. 
 

iii. V primeru dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu 
 
a) Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček 2 NP«, kot je določeno pod a) II. točke 52. člena, so njeni 
vložki dodani skupnemu znesku vložkov na plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 1 NP«, vložkom 
za plačljive kombinacije za kvoto »Trojček /mešano«, ki vključuje tega istega konja, in produkt 
razmerja, določenega pod I. tega člena in ki ustreza temu prihodu v cilj, in vložkov na plačljive 
kombinacije za kvoto »Trojček / točno«, ki vključuje tega istega konja. 
 
Razdelitveni presežek »Trojček 2 NP« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj na prvem 
mestu. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov, kot je opredeljen v prvem 
odstavku, na vsako plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček / 2 NP«.. Vsak od tako dobljenih 
količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček 2 NP« za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
Če obstajajo vložki za plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 2 NP«, kot je določena pod a) II. 
točke 52. člena, je njena skupna bruto kvota »Trojček 2 NP« enaka celotnemu znesku njene 
progresivne kvote »Trojček 2 NP«, povečane za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

b) Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Za plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 1 NP« so njeni vložki dodatni vložkov na plačljive 
kombinacije za kvoto »Trojček / mešano« in produktu razmerja, določenem pod I. tega člena in ki 
ustreza temu prihod v cilj, in vložkov na plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno«. 
 
Razdelitev razdelitvenega presežka »Trojček 1 NP« sorazmerno s tako dobljenim celotnim 
zneskom predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček 1 NP«. 
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Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 1 NP« enaka 
celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček 1 NP«, povečane za vsako od progresivnih kvot 
»Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob 
upoštevanju določb 55. člena. 
 

c) Kvota »Trojček / mešano« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / mešano« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / mešano«, ki jo sestavljajo isti trije konji, povečano za produkt 
razmerja, določenega pod I. tega člena, ki ustreza temu prihodu v cilj, in vložkov na plačljivo 
kombinacijo oz. plačljive kombinacije »Trojček / točno«, ki vključujejo iste tri konje. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / mešano« za vsako 
od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / mešano« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, 
ki jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček 
/ mešano« za to plačljivo kombinacijo, povečani za vsoto vsake od progresivne kvote »Trojček 1 
NP«, progresivnih kvot »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem 
odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

d) Kvota »Trojček / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / točno« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / točno«, ki jo sestavljajo isti trije konji. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / točno« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček / 
točno« te plačljive kombinacije, povečani za vsoto, pomnoženo z razmerjem, določenim pod I. tega 
člena, ki ustreza temu prihodu v cilj, za progresivno kvoto »Trojček / mešano« istih treh konj, za 
progresivno kvoto »Trojček 1 NP«, progresivne kvote »Trojček 2 NP« in vrednost pridržanega 
koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

iv. V primeru treh ali več konj na prvem mestu 
 
a) Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček 2 NP«, kot je določeno pod a) II. točke 52. člena, so njeni 
vložki dodani skupnemu znesku vložkov na plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 1 NP«, ki 
vsebuje tega konja, vložkom za plačljive kombinacije za kvoto »Trojček /mešano«, ki vključuje tega 
istega konja, in produktu razmerja, določenega pod I. tega člena 
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in ki ustreza temu prihodu v cilj, in vložkov na plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno«, ki 
vključuje tega konja. 
 
Razdelitveni presežek je razdeljen na toliko enakih delov, kot je konj na prvem mestu.. Vsak od teh 
delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov za vsakega plačljivega konja za kvoto 
»Trojček 2 NP«, kot je določeno v prejšnjem odstavku. Tako dobljeni koeficienti predstavljajo 
progresivne bruto kvote za vsakega od plačljivih konj. 
 
Če obstajajo vložki za plačljivo kombinacijo za kvoto »Trojček 2 NP«, kot je določena pod a) II. 
točke 52. člena, je njena skupna bruto kvota »Trojček 2 NP« enaka celotnemu znesku njene 
progresivne kvote »Trojček 2 NP«, povečane za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

b) Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček 1 NP«, kot je določeno pod a) II. točke 52. člena, so njeni 
vložki dodani skupnemu znesku vložkov za plačljive kombinacije za kvoto »Trojček /mešano«, ki 
vključuje ta dva ista konja, in produktu razmerja, določenega pod I. tega člena in ki ustreza temu 
prihodu v cilj, in vložkov na plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno«, ki vključuje ta dva ista 
konja. 
 
Razdelitveni presežek »Trojček 1 NP« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen 
sorazmerno z zneskom vložkov za vsakega plačljivega konja za kvoto »Trojček 2 NP«, kot je 
določeno v prejšnjem odstavku. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček 1 NP« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček 1 NP« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti svoje progresivne kvote 
»Trojček 1 NP«, za vsako od progresivnih kvot »Trojček 2 NP«, ki vključujejo enega konja 
obravnavane kombinacije, in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega 
člena, ob upoštevanju določb 55. člena. 
 

c) Kvota »Trojček / mešano« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / mešano« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / mešano«, ki jo sestavljajo isti trije konji, povečano za produkt 
razmerja, določenega pod I. tega člena, ki ustreza temu prihodu v cilj, in vložkov na plačljivo 
kombinacijo oz. plačljive kombinacije »Trojček / točno«, ki vključujejo iste tri konje. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / mešano« za vsako 
od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček mešano« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti 
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progresivne kvote »Trojček / mešano« za to plačljivo kombinacijo, povečani za vsoto vsake od 
progresivnih kvot »Trojček 1 NP«, ki vključuje dva od konj obravnavane kombinacije, za vsako od 
progresivnih kvot »Trojček 2 NP«, ki vključuje enega konja iz obravnavane kombinacije, in vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. 
člena. 
 

d) Kvota »Trojček / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Trojček / točno« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Trojček / točno«, ki jo sestavljajo isti trije konji. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Trojček / točno« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotni vrednosti progresivne kvote »Trojček / 
točno«, povečani za vsoto, pomnoženo z razmerjem, določenim pod I. tega člena in ki ustreza temu 
primeru prihoda v cilj, progresivno kvoto »Trojček / mešano« istih treh konj, za vsako od 
progresivne kvote »Trojček 1 NP«, ki vključuje dva od konj obravnavane kombinacije, za vsako od 
progresivnih kvot »Trojček 2 NP«, ki vključuje enega konja iz obravnavane kombinacije, in vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 55. 
člena. 
 

55. člen 
Najmanjše kvote 

 
a) Če je katera od neto kvot, izračunanih po določbah 54. člena, manjša od 1,10 €, je izplačilo v 
Franciji izvedeno na osnovni neto kvote 1,10 € po enoti vložka z odvzemom bruto produkta stav 
»Trojček« za obravnavano dirko. 
 
b) V primeru, predvidenem v drugem odstavku pod b) II. točke 54. člena, ali če je po upoštevanju 
določb pod III. in IV. 54. člena ali teh pod a) zgoraj, razpoložljivi znesek bruto produkta stav 
»Trojček« obravnavane dirke manjši od minimuma, določenega v 22. členu, je postopek sledeč: 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo »Trojček« je enaka najmanjši stopnji, določeni v 
tretjem odstavku 20. člena. 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek novega sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od 
zneska vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v tretjem odstavku 54. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 54. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
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Celotni znesek izplačil plačljivih bruto vložkov za kvoto »Trojček 2 NP«, »Trojček 1 NP« in bruto 
vložkov plačljive kombinacije oz. plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / mešano« za najmanjšo 
kvoto v Franciji, predvideno v 20. členu, tj. 1,10 €, je odvzet od zgoraj dobljenega razdelitvenega 
sklada. 
 
Od te vsote je odvzet produkt, ki je rezultat množenja vsote vložkov za različne plačljive 
kombinacije za kvoto »Trojček / točno« in obveznega pridržanega koeficienta. 
 
Tako dobljen razdelitveni presežek je deljen: 
 
i. V primeru običajnega prihoda v cilj s celotnim zneskom plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / 
točno« 
 
Tako dobljeni količnik predstavlja progresivno kvoto »Trojček / točno«. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / točno« je enaka progresivni kvoti »Trojček / točno«, povečani za 
obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku pod b) zgoraj. 
 
Če je dobljena neto kvota manjša od 1,10 € so vse stave iz tega poglavja povrnjene, razen v 
primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
ii. V primeru mrtve dirke s številom plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno«, različnih glede 
na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak del je deljen s celotnim zneskom plačljivih vložkov za kvoto »Trojček / točno« za vsako 
obravnavano kombinacijo. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja za vsako kombinacijo istih treh konj progresivno kvoto 
»Trojček / točno«. 
 
Skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako obravnavano kombinacijo je enaka progresivni kvoti 
»Trojček / točno«, povečani za obvezen pridržanih koeficient, določen v četrtem odstavku pod b) 
zgoraj. 
 
Če je katera od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave iz tega poglavja povrnjene, 
razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 

 
56. člen 
Formule 

 
Igralci lahko svoje stave »Trojček« vplačajo v obliki posameznih kombinacij, ki kombinirajo tri od 
konj, ki nastopajo v dirki, ali v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« oz. »polje«. 
 
Kombinirane formule vključujejo vse stave »Trojček«, ki kombinirajo med seboj tri po tri določeno 
število konj, ki jih je izbral igralec. 



08.10.2020 

 

60 | 156  

a) Igralec lahko vplača vsako kombinacijo treh konj iz svojega izbora samo v ustreznem vrstnem 
redu. Ustrezna formula, imenovana »poenostavljena formula«, vključuje: 
 
K x (K–1) x (K–2) posameznih kombinacij. 
      6 
 
b) Če želi za vsako kombinacijo treh konj, izbranih iz svojega izbora, ustreznih šest možnih vrstnih 
redov, ustrezna formula, ki se imenuje »formula v vseh vrstnih redih«, vključuje: 
 
K x (K–1) x (K–2) posameznih kombinacij. 
 
c) Formule »celotno polje dveh konj« vključujejo vse stave »Trojček«, ki kombinirajo dva osnovna 
konja, ki ju je določil igralec, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, potem »celotno polje dveh konj« vključuje 6 x (N – 2) 
posameznih kombinacijo po formuli v vseh vrstnih redih in (N – 2) posameznih kombinacij po 
poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem 
redu, ki jih morata zasesti dva osnovna konja iz njegove formule. 
 
d) Formule »delno polje dveh konj« vključujejo vse stave »Trojček«, ki kombinirajo dva osnovna 
konja z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, kot je izbral igralec. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, potem »delno polje dveh konj« vključuje 6 P stav »Trojček« po formuli 
v vseh vrstnih redih in P stav »Trojček« po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora 
igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morata zasesti dva osnovna konja iz njegove 
formule. 
 
e) Formule »celotno polje enega« vključujejo vse stave »Trojček«, ki kombinirajo enega osnovnega 
konja, ki ga je določil igralec, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, dva po dva. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, potem »celotno polje enega konja« vključuje 3 x (N – 
1) x (N – 2) posameznih kombinacij po formuli v vseh vrstnih redih in (N – 1 ) x (N – 2) posameznih 
kombinacij po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezno 
mesto v vrstnem redu, ki ga mora zasesti osnovni konj iz njegove formule, vendar ni potrebno, da 
določi ustrezen vrstni red ostalih konj, vsaka kombinacija treh konj dejansko vključuje dve 
permutaciji konj, ki ne vključujejo osnovnega konja, v dveh možnih vrstnih redih. 
 
f) Formule »delno polje enega polja« vključujejo vse stave »Trojček«, ki kombinirajo enega 
osnovnega konja, ki ga je določil igralec, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, dva 
po dva. 
Če ta izbor vključuje P konj, potem »delno polje dveh konj« vključuje 3 x P x (P – 1) posameznih 
kombinacij po formuli v vseh vrstnih redih in P x (P – 1) posameznih kombinacij po poenostavljeni 
formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezno mesto v vrstnem redu, ki ga mora 
zasesti osnovni konj iz njegove formule, vendar ni potrebno, da določi ustrezen vrstni red konj iz 
svojega izbora, vsaka kombinacija treh konj dejansko vključuje dve permutaciji konj, ki ne 
vključujejo osnovnega konja, v dveh možnih vrstnih redih. 
 
g) Vrednosti formul »celotno polje« so določene glede na število prijavljenih konj v uradnem biltenu 
hipodroma in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja,ob upoštevanju, kadar je to potrebno, 
konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 
 
h) Formula "prostega polja" zajema vse kombinacije enot (P × P '× P' ') "Trojček" v določenem 
relativnem vrstnem redu, ki na prvem mestu kombinira P konje, na drugem mestu P' P '' na tretjem 
mestu, razen tistih, ki imajo večkrat isto konjsko številko. 
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i) Primeri: 
- Če igralec izbere 4 konje v formuli "Kombinirano", poenostavljeni v "Trojček", K = 4, stavnica 
zabeleži kombinacije enot (K x (K 1) x (K 2))/6 enot "Trojček", tj. (4 x 3 x 2)/6 = 4 kombinacije enot 
"Trojček". 
 
Če želi ta igralec to stavo vplača v formuli v vseh naročilih s šestimi permutacijami, ta "kombinacija" 
vključuje (4 x 3 x 2)/6 = 24 kombinacij enot "Trojček". 
 
- Če igralec vplača osnovno "skupno polje dveh konj" v poenostavljeni formuli "Trojček" in ima dirka 
15 sodelujočih, N = 15 in igralec vplača (N-2) kombinacije enot "Trojček", tj. Če želi ta igralec to 
stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s šestimi permutacijami, to "skupno polje dveh konj" 
vključuje kombinacije 6 x 13 = 78 enot "Trojček". 
 
- Če igralec v poenostavljeni formuli "Trojček" zapiše osnovno "delno polje dveh konj" in stavi v 
svoji izbiri na 3 povezane konje, P = 3, zabeleži (P) kombinacije enot "Trojček", tj. 3. Če želi ta 
igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s šestimi permutacijami, to "delno polje dveh 
konjev" vključuje 6 x 3 = 18 kombinacij enot "Trojček". 
 
- Če igralec vplača prosto polje v "Trojčekju" tako, da izbere dva konja na vsakem od prvih treh 
mest, ne da bi na vsakem mestu obstajal enak konj, P = 2, 
P ’= 2 in P’ ’= 2. Stavni zapis (2 × 2 × 2) = 8 kombinacij enot„ Trojček “v določenem relativnem 
vrstnem redu. 
 

57. člen 
Posebni primeri 

 
Za vse določbe tega člena termina »vložek« in »izplačljivi vložki« pomenita vse izplačljive vložke, 
dobljene za izračun mesta obravnavane kvote. 
 
a) Kadar ni v dirki, v kateri deluje kvota »Trojček«, nobenega vložka na permutacijo prvih treh konj 
v točnem vrstnem redu ali v primeru mrtve dirke na permutacijo v točnem vrstnem redu ene od 
kombinacij konj na prvih treh mestih, je delež razdelitvenega presežka za to permutacijo namenjen 
določitvi kvote za permutacije istih konj v netočnem vrstnem redu. 
 
V primeru mrtve dirke, če ni nobenega vložka na točen vrstni red niti netočen vrstni red za eno od 
plačljivih kombinacij, je del razdelitvenega presežka za to kombinacijo ohranjen za oblikovanje 
»Jackpota«, ki je razdeljen skladno z določbami pod d) 1. točke pod I. 21. člena, ali v primeru 
obveznega razdelitvenega presežka skladno z določbami pod b) 2. točke pod I. 21. člena. 
 
Če ni nobenega vložka na nobeno od kombinacij uvrščenih prvih treh konj v točnem vrstnem redu 
niti v netočnem vrstnem redu, sta razdelitveni presežek »Trojček / točno« in »Trojček / mešano« v 
celoti namenjena kombinaciji konj na prvem, drugem in četrtem mestu. Če ni vložkov na to 
kombinacijo, sta razdelitveni presežek »Trojček / točno« in »Trojček / mešano« v celoti namenjena 
kombinaciji konj na prvem, tretjem in četrtem mestu, če ni vložkov na to kombinacijo, potem za 
konje na drugem, tretjem in četrtem mestu. V zadnjih dveh primerih in katere koli so obdržane 
kombinacije, skupna bruto kvota oz. skupne bruto kvote »Trojček / točno« in »Trojček / mešano« 
vključujejo progresivne kvote plačljivih kombinacij za nominalni vrstni red, določen pod b) in c) I. 
točke 53. člena. 
 
V primeru, da ni vložkov na kombinacijo konj na drugem, tretjem in četrtem mestu, za dirke, ki 
vključujejo plačljive vložke za kvoto »Trojček 2 NP« in/ali »Trojček 1 NP«, so nerazdeljeni 
razdelitveni presežki (»Trojček / točno«, »Trojček / mešano« in »Trojček 1 NP«, kadar obstaja) 
rezervirani za oblikovanje »Jackpota«, ki je razdeljen skladno z določbami pod d) 1. točke pod I. 21. 
člena, ali v primeru obveznega razdelitvenega presežka skladno z določbami pod b) 2. točke 21. 
člena. V ostalih primerih je razdelitveni sklad »Trojček« rezerviran za oblikovanje »Jackpota«, ki je 
razdeljen skladno z določbami pod d) 1. točke pod I. 21. člena, ali v primeru obveznega 
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razdelitvenega presežka skladno z določbami pod b) 2. točke pod I. 21. člena. 
 
V primerih, predvidenih v tretjem in četrtem odstavku pod a), če so za dirko uvrščeni samo trije 
konj, in ne glede na c) 53. člena, so razdelitveni presežki »Trojček / točno«, »Trojček / mešano« in 
»Trojček 1 NP« sešteti in razdeljeni med vse stavce, ki so izbrali dva prva uvrščena konja, ne glede 
na končni vrstni red. 
 
V primeru, da ni vložkov na to kombinacijo za dirke, ki vključujejo plačljive vložke za kvoto »Trojček 
2 NP«, so razdelitveni presežki »Trojček / točno«, »Trojček / mešano« in »Trojček 1 NP« 
rezervirani za oblikovanje »Jackpota«, ki je razdeljen skladno z določbami pod d) 1. točke pod I. 21. 
člena, ali v primeru obveznega razdelitvenega presežka skladno z določbami pod b) 2. točke 21. 
člena. V ostalih primerih je razdelitveni sklad »Trojček« rezerviran za oblikovanje »Jackpota«, ki je 
razdeljen skladno z določbami pod d) 1. točke pod I. 21. člena, ali v primeru obveznega 
razdelitvenega presežka skladno z določbami pod b) 2. točke pod I. 21. člena. 
 
b) Kadar so za dirko v končnem vrstnem redu uvrščeni manj kot trije konji, so vse stave iz tega 
poglavja povrnjene. 
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6. POGLAVJE - Stava »2 od 4« 
 
 
Ni v ponudbi Športne loterije.
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7. POGLAVJE - Stava »Četverček Plus« 
 
Ni v ponudbi Športne loterije. 
 
. 
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8. POGLAVJE - Stava »MULTI« 
 
 
Ni v ponudbi Športne loterije.
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9. POGLAVJE - Stava štirih konj brez vrstnega reda 
med izborom največ šestih konj, katere komercialno ime, 

ki ga izbere združenje, je sporočeno stavcem 

 
Ni v ponudbi Športne loterije. 
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10. POGLAVJE - Stava »Super Plus« 
 

89. člen 
 
1) Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, ki se imenujejo 
»Super Plus«. 
 
Za stavo « Super Plus » je treba določiti pet konj v isti dirki in opredelitvi njihov vrstni red. 
 
Stava »Super Plus« je lahko ponujena tudi pod posebnim komercialnim imenom, o čemer morajo 
biti igralci obveščeni. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za stave »Super Plus«, prav tako veljajo za 
stavo, ki je ponujena pod ustreznim komercialnim imenom. 
 
Stava »Super Plus« je izplačljiva, če so najmanj trije od pet izbranih konj na prvih treh mestih dirke.  
 
V primeru, da je število konj, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od sedem, so vse vplačane 
stave »Super Plus«, vplačane na to dirko, povrnjene razen stav, ki se nanapajo na določila b) točke 
člena 91. 
 
a) V primeru, da je pet izbranih konj na prvih petih mestih in če je izbran vrstni red stavca za pet 
določenih konj enak vrstnemu redu konj v dirki, se izplača kvota »Super Plus / točno«. 
 
b) V primeru, da se vrstni red, ki ga je za pet izbranih konj določil igralec, razlikuje od vrstnega reda 
konj v dirki, se izplača kvota »Super Plus / mešano«. 
 
c) Poleg tega vse kombinacije petih konj, ki vsebujejo štiri konje na prvih petih mestih v dirki, ne 
glede na vrstni red, ki ga je igralec določil za te štiri konje, in konja, ki je na mestu, nižjem od 
petega, razen v primerih, predvidenih v 99. členu, dajejo dobitek »Bonus 4«, če so ti štirje konji na 
prvih štirih mestih v dirki; 
 
d) Poleg tega vse kombinacije petih konj, ki vključujejo tri konje na prvih treh mestih v dirki, ne 
glede na vrstni red, ki ga je igralec določil za te tri konje, in dva konja, ki sta na mestih, nižjih od 
petega, razen v primerih, predvidenih v 99. členu, dajejo kvoto »Bonus 3«. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljivih kombinacij obravnavan ločeno. 
 
 

90. člen 
Mrtva dirka 

 
I. – V primeru mrtve dirke, so plačljive kombinacije za kvoto »Super Plus / točno« ali kvoto »Super 
Plus / mešano« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke pet ali več konj na prvem mestu, so plačljive kombinacije vse kombinacije 
konj na prvem mestu, pet po pet. Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / 
točno«, po pogodbi, za prvih sto dvajset možnih vrstnih redov za pet konj v isti kombinaciji. 
 
b) V primeru mrtve dirke štirih konj na prvem mestu in enega ali več konj na petem mestu, so 
plačljive kombinacije kombinacije štirih konj na prvem mestu z enim od konj na petem. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za štiriindvajset permutacij, v 
katerih so bili konji na prvem mestu izbrani za prva štiri mesta. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za šestindevetdeset 
permutacij, v katerih je bil kateri koli od konj na prvem mesta izbran za peto mesto. 
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c) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu in dveh ali več konj na četrtem mestu, so 
plačljive kombinacije kombinacije treh konj na prvem mestu z dvema od konj na četrtem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za dvanajst permutacij, v katerih 
so bili trije konji na prvem mestu izbrani za prva tri mesta in dva od konj na četrtem mestu sta bila 
izbrana za četrto in peto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto osem permutacij, v 
katerih je bil kateri koli konj na prvem mestu izbran za četrto ali peto mesto. 
 
d) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu, enega konja na četrtem mestu in enega ali več 
konj na petem mestu, so plačljive kombinacije kombinacij treh konj na prvem mestu s konjem na 
četrtem mestu in z enim od konj na petem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za šest permutacij, v katerih so 
bili konji na prvem mestu izbrani za prva tri mesta in konj na četrtem mestu za četrto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto štirinajst permutacij, v 
katerih je bil kateri koli konj od konj na prvem mestu izbran za četrto ali peto mesto ali v kateri je bil 
konj na četrtem mestu izbran za peto mesto. 
 
e) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in treh ali več konj na tretjem mestu so plačljive 
kombinacije kombinacije dveh konj na prvem mestu s tremi konji na tretjem mestu. 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za dvanajst permutacij, v 
katerih sta bila dva konja na prvem mestu izbrana za prvi dve mesti in trije konji na tretjem mestu 
za tretje, četrto in peto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto osem permutacij, v 
katerih je bil eden od konj na prvem mestu izbran za tretje, četrto ali peto mesto. 
 
f) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, dveh konj na tretjem mestu in enega ali več 
konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije dveh konj na prvem mestu z dvema 
konjema na tretjem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za štiri permutacije, v katerih so 
bili konji na prvem mestu izbrani za prvi dve mesti in konji na tretjem mestu izbrani za tretje in četrto 
mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto šestnajst permutacij, v 
katerih je bil eden od konj na prvem mestu izbran za tretje, četrto ali peto mesto ali v katerih je bil 
eden od konj na tretjem mestu izbran za prvo, drugo ali peto mesto. 
 
g) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, enega konja na tretjem mestu in dveh ali več 
konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije dveh konj na prvem mestu s konjem na 
tretjem mestu in dvema od konj na četrtem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za štiri permutacije, v katerih so 
bili konji na prvem mestu izbrani za prvi dve mesti in dva od konj na četrtem mestu za četrto in peto 
mesto. 
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Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto šestnajst permutacij, v 
katerih je bil eden od konj na prvem mestu izbran za tretje, četrto ali peto mesto ali v katerih je bil 
eden od konj na četrtem mestu izbran za prvo, drugo ali tretje mesto. 
 
h) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, enega konja na tretjem mestu, enega konja na 
četrtem mestu in enega ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije dveh konj 
na prvem mestu s konjema na tretjem in četrtem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za dve permutaciji, v katerih sta 
bila dva od konj na prvem mestu izbrana za prvi dve mesti, konj na tretjem mestu za tretje mesto, 
konj na četrtem mestu za četrto mesto in konj na petem mestu za peto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto osemnajst permutacij, 
v katerih je bil kateri koli konj na prvem mestu izbran za tretje, četrto ali peto mesto ali v katerih je 
bil eden od treh ostalih konj izbran za mesto, ki se razlikuje od njegovega mesta v končnem 
vrstnem redu. 
 
i) V primeru mrtve dirke štirih ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu s štirimi konji na drugem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za štiriindvajset permutacij, v 
katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto. 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za šestindevetdeset 
permutacij, v katerih konj na prvem mestu ni bil izbran za prvo mesto. 
 
j) V primeru mrtve dirke treh konj na drugem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu s tremi konji na drugem mestu in enim od 
konj na petem. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za šest permutacij, v katerih je 
bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto in kateri koli od konj na petem mestu za peto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto štirinajst permutacij, v 
katerih je bil konj na prvem mestu ali kateri koli od konj na petem mestu izbran za mesto, ki se 
razlikuje od njegovega mesta v končnem vrstnem redu. 
 
k) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu in dveh ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu z dvema konjema na drugem in dvema od 
konj na četrtem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za štiri permutacije, v katerih sta 
bila dva konja na drugem mestu izbrana za drugo in tretje mesto in konji na četrtem mestu za četrto 
in peto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto šestnajst permutacij, v 
katerih je bil konj na prvem mestu izbran za drugo, tretje, četrto ali peto mesto ali v katerih je bil 
eden od konj na drugem mestu izbran za prvo, četrto ali peto mesto. 
 
l) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu, enega konja na četrtem mestu in enega ali 
več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu z dvema 
konjema na drugem mestu, konjem na četrtem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za dve permutaciji, v katerih je 
bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto, konj na četrtem mestu za četrto in kateri koli od konj 
na petem mestu za peto mesto. 
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Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super plus / mešano« za sto osemnajst permutacij, 
v katerih so bili konj na prvem mestu, konj na četrtem ali konj na petem mestu izbrani za mesto, ki 
se razlikuje od njihovega mesta v končnem vrstnem redu. 
 
m) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu in konja na drugem mestu s tremi konji na tretjem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za šest permutacij, v katerih je 
bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto in konj na drugem mestu za drugo mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto štirinajst permutacij, v 
katerih sta konj na prvem mestu ali konj na drugem mestu izbrana za mesto, ki se razlikuje od 
njunega mesta v končnem vrstnem redu. 
 
n) V primeru mrtve dirke dveh konj na tretjem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu s konjem na drugem mestu, dveh konj na 
tretjem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za dve permutaciji, v katerih je 
bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto, konj na drugem mestu za drugo mesto in konj na 
petem mestu za peto mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto osemnajst permutacij, 
v katerih so bili konji na prvem, drugem in petem mestu izbrani za mesto, ki se razlikuje od 
njihovega mesta v končnem vrstnem redu. 
 
o) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu, konja na drugem mestu in konja na tretjem mestu z dvema od konj na 
četrtem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za dve permutaciji, v katerih je 
bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto, konj na drugem mestu za drugo mesto in konj na 
tretjem mestu za tretje mesto. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« za sto osemnajst permutacij, 
v katerih so bili konji na prvem, drugem ali tretjem mestu izbrani za mesto, ki se razlikuje od 
njihovega mesta v končnem vrstnem redu. 
 
p) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu in konja na četrtem mestu z 
enim od konj na petem mestu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / točno« za določitev štirih prvih konj po 
njihovih mestih v končnem vrstnem redu. 
 
Za vsako kombinacijo obstaja skupena kvota »Super Plus / mešano« sto devetnajst permutacij, v 
katerih je bil en od petih konj izbran za mesto, ki se razlikuje od njegovega mesta v končnem 
vrstnem redu. 
 
II. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Bonus 4« naslednje, razen za primer, 
predviden v 99. členu: 
 
a) V primeru mrtve dirke štirih ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konje na prvem mestu štiri po štiri in enega od konj na mestu, večjem od petega. 
 
b) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu in enega ali več konj na četrtem mestu so 
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plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo tri konje na prvem mestu, enega od konj na četrtem 
mestu in enega od konj na mestu, večjem od petega. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in dveh ali več konj na tretjem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva konja na prvem mestu, dva od konj na tretjem 
mestu in enega konja na mestu, večjem od petega. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, samo enega konja na tretjem mestu in enega 
ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva konja na 
prvem mestu, konja na tretjem mestu, enega od konj na četrtem mestu in enega konja na mestu, 
večjem od petega. 
 
e) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, tri konje na drugem mestu in enega konja na mestu, večjem od 
petega. 
 
f) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu in enega ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, dva konja na drugem 
mestu, enega od konj na četrtem mestu in enega konja na mestu, večjem od petega. 
 
g) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, dva od konj na tretjem mestu dva po 
dva in enega od konj na mestu, večjem od petega. 
 
h) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu, enega od konj 
na četrtem mestu in enega konja na mestu, višjem od petega. 
 
i) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu, konja na 
četrtem mestu in enega od konj na mestu, višjem od petega. 
 
III. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Bonus 3« naslednje, razen za 
primere, določene v 99. členu: 
 
a) V primeru mrtve dirke štirih konj na prvem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo tri od konj na prvem mestu z dvema od konj na 
petem mestu, ali tiste, ki vključujejo tri od konj na prvem mestu z enim od konj na petem mestu in 
enim od konj na mestu, večjem od petega. 
 
b) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu in dveh ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva od treh konj na prvem mestu z dvema od konj 
na četrtem mestu in enim konjem na mestu, višjem od petega, ali tiste, ki vključujejo dva od treh 
konj na prvem mestu s tremi od konj na četrtem mestu. 
 
c) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu, samo enega konja na četrtem mestu in enega 
ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo tri konje na prvem 
mestu z dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo tri konje na prvem mestu z enim od 
konj na petem mestu in enim od konj na mestu po petem, ali tiste, ki vključujejo dva od konj na 
prvem mestu s konjem na četrtem mestu in dvema konjema na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo 
dva od konj na prvem mestu s konjem na četrtem mestu, enim od konj na petem mestu in enim od 
konj na mestu, večjem od petega. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in treh ali več konj na tretjem mestu so plačljive 
kombinacije kombinacije, ki vključujejo enega od konj na prvem mestu s štirimi od konj na tretjem 
mestu, ali tiste, ki vključujejo enega od konj na prvem mestu s tremi od konj na tretjem mestu in 
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enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
e) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, dveh konj na tretjem mestu in enega ali več 
konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva konja na prvem mestu 
z enim od konj na tretjem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo dva konja 
na prvem mestu z enim od dveh konj na tretjem mestu, enim od konj na petem mestu in enim 
konjem na mestu, večjem od petega, ali vse tiste, ki vključujejo enega od dveh konj na prvem 
mestu z dvema konjema na tretjem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo 
enega od konj na prvem mestu z dvema od konj na tretjem mestu, enim od konj na petem mestu in 
enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
f) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, enega konja na tretjem mestu in dveh ali več 
konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva konja na prvem 
mestu s tremi konji na četrtem mestu, ali tiste, ki vključujejo dva konja na prvem mestu z dvema od 
konj na četrtem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo enega od 
konj na prvem mestu s konjem na tretjem mestu in tremi od konj na četrtem mestu, ali tiste, ki 
vključujejo enega od konj na prvem mestu s konjem na tretjem mestu, dvema od konj na četrtem 
mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
g) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, enega konja na tretjem mestu, enega konja na 
četrtem mestu in enega ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije vse kombinacije, ki 
vključujejo dva konja na prvem mestu s konjem na tretjem mestu in dvema konjema na petem 
mestu, ali tiste, ki vključujejo dva konja na prvem mestu s konjem na tretjem mestu, enim od konj 
na petem mestu in enim konjem na mesti, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo dva konja na 
prvem mestu s konjem na četrtem mestu in dvema konjema na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo 
dva konja na prvem mestu s konjem na četrtem mestu, enim od konj na petem mestu in enim 
konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo enega od dveh konj na prvem mestu s 
konjem na tretjem mestu, konjem na četrtem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki 
vključujejo enega od dveh konj na prvem mestu s konjem na tretjem mestu, konjem na četrtem 
mestu, enim od konj na petem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
h) V primeru mrtve dirke štirih ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo pet konj na drugem mestu, ali tiste, ki vključujejo štiri od konj na drugem mestu z enim 
konjem na mestu, višjem od petega. 
 
i) V primeru mrtve dirke treh konj na drugem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo tri konje na drugem mestu z dvema od konj na 
petem mestu, ali tiste, ki vključujejo tri konje na drugem mestu z enim od konj na petem mestu in 
enim konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu z dvema od 
konj na drugem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem 
mestu z dvema od konj na drugem mestu, enim od konj na petem mestu in enim konjem na mestu, 
večjem od petega. 
 
j) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu in dveh ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo 
konja na prvem mestu z enim od konj na drugem mestu, dvema od konj na četrtem mestu in enim 
konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu z enim od konj 
na drugem mestu in tremi od konj na četrtem mestu, ali tiste, ki vključujejo dva konja na drugem 
mestu s tremi konj na četrtem mestu, ali tiste, ki vključujejo dva konja na drugem mestu z dvema od 
konj na četrtem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
k) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu, enega konja na četrtem mestu in enega ali 
več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu 
z dvema konjema na drugem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja 
na prvem mestu z dvema konjema na drugem mestu, enim od konj na petem mestu in enim konjem 
na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu z enim od konj na 
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drugem mestu, konjem na četrtem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo 
konja na prvem mestu z enim od konj na drugem mestu, konjem na četrtem mestu, enim od konj na 
petem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo dva konja na 
drugem mestu s konjem na četrtem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo 
dva konja na drugem mestu s konjem na četrtem, enim od konj na petem mestu in enim konjem na 
mestu, večjem od petega. 
 
l) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu in štiri od konj na tretjem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na 
prvem mestu s tremi od konj na tretjem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, 
ki vključujejo konja na drugem mestu s štirimi od konj na tretjem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja 
na drugem mestu s tremi od konj na tretjem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
m) V primeru mrtve dirke dveh konj na tretjem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu z dvema konjema na tretjem mestu in 
dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu z dvema konjema na 
tretjem mestu, enim od konj na petem mestu in enim od konj na mestu, večjem od petega, ali tiste, 
ki vključujejo konja na drugem mestu z dvema konjema na tretjem mestu in dvema od konj na 
petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konj na drugem mestu z dvema od konj na tretjem mestu, enim 
od konj na petem mestu in enim konjem na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo konja 
na prvem mestu, konja na drugem mestu, enega od konj na tretjem mestu in dveh konj na petem 
mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, enega od konj na 
tretjem mestu, enega od konj na petem mestu in enega konja na mestu, večjem od petega. 
 
n) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu in tremi od konj na četrtem mestu, ali 
tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, dva od konj na četrtem mestu in 
enega konja na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo konj na prvem mestu s konjem na 
tretjem mestu in tremi od konj na četrtem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu s 
konjem na tretjem, dvema od konj na četrtem mestu in enega konja na mestu, večjem od petega, 
ali tiste, ki vključujejo konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu in tri od konj na četrtem 
mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na drugem mestu s konjem na tretjem mestu, dva od konj na 
četrtem mestu in enega konja na mestu, večjem od petega. 
 
o) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu in dva konja na 
petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu s konjem na drugem mestu, konjem na 
tretjem mestu, enega od konj na petem mestu in enega konja na mestu, večjem od petega, ali tiste, 
ki vključujejo konja na prvem mestu s konjem na drugem mestu, konjem na četrtem mestu in 
dvema od konj na prvem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu s konjem na drugem 
mestu, konjem na četrtem mestu, enim od konj na petem mestu in enim konjem na mestu, večjem 
od petega, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu s konjem na tretjem mestu, konjem na 
četrtem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na prvem mestu s 
konjem na tretjem mestu, konjem na četrtem mestu, enim od konj na petem mestu in enim konjem 
na mestu, večjem od petega, ali tiste, ki vključujejo konja na drugem mestu s konjem na tretjem 
mestu, konjem na četrtem mestu in dvema od konj na petem mestu, ali tiste, ki vključujejo konja na 
drugem mestu s konjem na tretjem mestu, konjem na četrtem mestu, enim od konj na petem mestu 
in enim konjem na mestu, večjem od petega. 
 
IV. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Bonus 3« naslednje, razen za primer, 
predviden v 99. členu: 
 
a) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse kombinacije, ki 
vključujejo tri konje na prvem mestu in dva konja na mestu, oba večjem od petega. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu so 
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plačljive kombinacije vse kombinacije, ki vključujejo dva konja na prvem mestu, enega konja na 
tretjem mestu in dva konj na mestu, oba večjem od petega. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, dva od konj na drugem mestu in dva konja na 
mestu, oba večjem od petega. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, enega od konj na 
tretjem mestu in dva konja na mestu, oba večjem od petega. 
 

91. člen 
Odjavljeni konji 

 
I. – a) Povrnjena so vplačila za vse kombinacije »Super Plus«, v katerih sta odjavljena vsaj dva 
konja. 
 
 
b)     »Super plus« kombinacija, ki  je del »multiple« ali »pokrivne« kombinacijske stave, kot je to 
opredeljeno v členu 98. in vsebuje enege odjavljenega konja, se prekarakterizira v stavo 
»Četvorček plus« za preostale štiri izbrane konje in se obravnava skladno z določili poglavja 7 teh 
pravil, v kolikor se na dirki sprejema vplačila stav »Četrvorček plus«. V nasprotnem, se vložek za to 
stavo povrne.  
 
c) Vendar pa pravila, omenjena pod b) zgoraj ne veljajo za formule celotno in delno polje, 
predvidene v 98. členu, za katere so vsi osnovni konji odjavljeni. V tem primeru so vplačila za 
tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo za stavo »Super Plus« možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z 
določbami II. točke 12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, se stava 
obravnava v skladu z določbami pod I. zgoraj. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki sodeluje v dirki, in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konj, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, 
veljajo določbe pod I. zgoraj. 
 

92. člen 
Izračun kvot 

 
Znesek vrnjenih vplačil, ki se nanašajo na določila člena 91I b) se izvzame od skupne vrednosti 
vplačil na stavno možnost »Super plus«. Sklad za dobitke v napovedi »Super plus« se zmanjša za 
proporcionalni delež zneska vrnjenih vplačil in tako dobimo razpoložljivi sklad za to vrsto dobitkov. 
 
Največ 10 % tega delitvenega sklada je lahko rezerviranih za »Rezervni fond Super Plus« v skladu 
z določbami 95. člena. Tako dobimo delitveno vsoto. O dejanski upoštevani stopnji morajo biti 
igralci obveščeni najkasneje do začetka pobiranja stav »Super Plus« z vsemi sredstvi in načini 
obveščanja na hipodromih in na prodajnih mestih združenja. 
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Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Neto vrednost pridržanega koeficienta, opredeljenega v 20. členu, je enaka 0,8. V nadaljevanju 
tega člena se za pridržani koeficient razume bruto vrednost tega koeficienta. 
 

I. – Najmanjši delež kvot »Super Plus« 
 
Razen v primerih mrtvih dirk, predvidenih pod a) točke I 90. člena, je najmanjši delež med skupno 
bruto kvoto »Super Plus / točno« in »Super Plus / mešano«, ki velja za istih pet konj, opredeljen z 
razmerjem med 50 in številom permutacij teh petih konj, plačljivih za kvoto »Super Plus / točno«, 
kot je opredeljeno v nadaljevanju: 
 
 

Primer prihoda v cilj Število permutacij v 
točnem vrstnem redu 

Razmerje 

Običajen prihod v cilj in primer mrtve dirke, 
predvideno pod p) I. točke 90. člena 

1 50/1 

Primeri mrtvih dirk, predvideni pod b) in i) I. 
točke 90. člena 

24 50/24 

Primeri mrtvih dirk, predvideni pod c) in e) I. 
točke 90. člena 

12 50/12 

Primeri mrtvih dirk, predvideni pod d), j) in 
m) I. točke 90. člena 

6 50/6 

Primeri mrtvih dirk, predvideni pod f), g) in k) 
I. točke 90. člena 

4 50/4 

Primeri mrtvih dirk, predvideni pod h), l), 
n) in o) I. točke 90. člena 

2 50/2 

Primeri mrtve dirke, predvideni pod a) I. 
točke 90. člena 

120 1 

 

II. – Razdelitveni presežek 
 
a) Celoten znesek vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Super Plus / 
točno« je pomnožen z razmerjem, opredeljen pod I tega člena, ki ustreza obravnavanemu vrstnemu 
redu. Temu znesku je dodana vsota vložkov na ostale plačljive kombinacije za to stavo. Produkt, ki 
je rezultat tako dobljenega rezultata z vrednostjo pridržanega koeficienta, določenega v četrtem 
odstavku tega člena, je odvzet od delitvene vsote za določitev razdelitvenega presežka. 
 
b) Če je znesek razdelitvenega presežka negativen, je del delitvenega sklada, namenjen 
»Rezervnemu skladu Super Plus«, predvidenem v tretjem odstavku tega člena, zmanjšan za 
ustrezen znesek tako, da je razdelitveni presežek enak nič. 
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c) Če zgoraj navedena operacija ne omogoča, da se dobi razdelitveni presežek enak nič, in če je 
tako dobljeni razdelitveni presežek v absolutni vrednosti manjši ali enak celotnemu znesku 
sorazmernega odbitka na stave, je ta odbitek zmanjšan za potreben delež, tako da je razdelitveni 
presežek enak nič. 
 
Če je ta znesek v absolutni vrednosti negativen ali večji od celotnega zneska sorazmernega odbitka 
na stave, so razdelitveni izračuni narejeni skladno z določbami, predvidenimi pod b) 94. člena. 
 
d) Če je znesek presežka za razdelitev večji ali enak nič: 
 
– 8 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Super Plus / točno«, so 
namenjeni izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot »Super Plus / točno«; 
 
– 45,50 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Super Plus / 
mešano«, je namenjenih izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot »Super Plus / mešano«; 
 
– 15 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Bonus 4«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote »Bonus 4«; 
 
– 31,50 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Bonus 3«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote »Bonus 3«. 
 

III. – Izračun skupnih bruto kvot pred upoštevanjem 97. člena v primeru običajnega 
prihoda v cilj 
 
a) Kvota »Bonus 3« 
 
Vložki na plačljive kombinacije za kvoto »Bonus 3« so dodani vložkom na plačljive kombinacije za 
kvoto »Bonus 4«, vložkom na plačljive kombinacije za kvoto »Super Plus / mešano« in produktu 
razmerja, določenega pod I tega člena, z vložki na plačljivo kombinacijo za kvoto »Super Plus / 
točno«. 
 
Sorazmerna razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka »Bonus 3« predstavlja bruto 
progresivno kvoto za kvoto »Bonus 3«. 
 
Če za to mesto kvote obstajajo plačljivi vložki, je skupna bruto kvota »Bonus 3« enaka celotnemu 
znesku progresivne kvote »Bonus 3«, povečani za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
četrtem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 94. člena. 
 

b) Kvota »Bonus 4« 
 
Vložki na plačljive kombinacije za kvoto »Bonus 4« so dodani vložkom na plačljive kombinacije za 
kvoto »Super Plus / mešano« in produktu razmerja, določenega pod I tega člena, z vložki na 
plačljivo kombinacijo za kvoto »Super Plus / točno«. 
 
Sorazmerna razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka »Bonus 4« predstavlja bruto 
progresivno kvoto za kvoto »Bonus 4«. 
 
Če za to mesto kvote obstajajo plačljivi vložki, je skupna bruto kvota »Bonus 4« enaka celotnemu 
znesku progresivne kvote »Bonus 4« povečane za progresivno kvoto »Bonus 3« in vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v četrtem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 94. 
člena. 
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c) Kvota »Super Plus / mešano« 
 
Vložki na plačljive kombinacije za kvoto »Super Plus / mešano« so dodani produktu razmerja, 
določenega pod I tega člena, z vložki na plačljivo kombinacijo za kvoto »Super Plus / točno«. 
 
Sorazmerna razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka »Super Plus / mešano« 
predstavlja bruto progresivno kvoto za kvoto »Super Plus / mešano«. 
 
Če za to mesto kvote obstajajo plačljivi vložki, je skupna bruto kvota »Super Plus / mešano« enaka 
celotnemu znesku progresivne kvote »Super Plus / mešano«, povečani za vrednost zneska 
progresivne kvote »Bonus 4«, progresivno kvoto »Bonus 3« in vrednost pridržanega koeficienta, 
določenega v četrtem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 93. in 94. člena. 
 

d) Kvota »Super Plus / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Super Plus / točno« je deljen s celotnim zneskom vložkov na plačljivo 
kombinacijo »Super Plus / točno«. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja bruto progresivno kvoto »Super Plus / točno«. 
 
Če za to mesto kvote obstajajo plačljivi vložki, je skupna bruto kvota »Super Plus / točno« enaka 
celotnemu znesku progresivne kvote »Super Plus / točno«, povečani za vsoto, pomnoženo z 
razmerjem, določenim pod I tega člena, znesek progresivne kvote »Bonus 4«, progresivno kvoto 
»Bonus 3« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v četrtem odstavku tega člena, ob 
upoštevanju določb 93. in 94. člena. 
 

IV. – Izračun skupnih bruto kvot pred upoštevanjem 97. člena v primeru mrtve dirke 
 

a) Kvote »Bonus 3« in »Bonus 4« 
 
V vseh primerih mrtvih dirk je izračun kvot izveden skladno z določbami pod a) in b) točke III tega 
člena. 

 
b) Kvota »Super Plus / mešano« 
 
Razdelitveni presežek »Super Plus / mešano« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov za vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Super Plus / mešano«, povečano za produkt razmerja, določenega pod I 
tega člena, ki ustreza obravnavnemu vrstnemu redu, z vložkom na plačljivo kombinacijo oz. 
plačljive kombinacije »Super Plus / točno«, ki vključujejo iste konje. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Super Plus / mešano« za 
vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Super Plus / mešano« vsake od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, 
ki jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Super 
Plus / mešano« plačljive kombinacije, ki vključuje istih pet konj, povečani za znesek progresivne 
kvote »Bonus 4«, progresivne kvote »Bonus 3« in vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
četrtem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 93. in 94. člena. 
 

c) Kvota »Super Plus / točno« 
 
Razdelitveni presežek »Super Plus / točno« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
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kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato dalje razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo 
kombinacijo za kvoto »Super Plus/ točno«, ki jo sestavlja istih pet konj. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Super Plus / točno« za 
vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Super Plus / točno« vsake od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Super 
Plus / točno«, povečane za vsoto, pomnoženo z razmerjem, določenih pod I tega člena, ki ustreza 
obravnavanemu primeru prihoda v cilj, za progresivno kvoto »Super Plus / mešano« istih pet konj, 
povečano za znesek progresivne kvote »Bonus 4«, progresivne kvote »Bonus 3« in vrednost 
pridržanega koeficienta, določenega v četrtem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 93. in 
94. člena. 
 

93. člen 
Največji delež kvot »Super Plus« 

 
Določbe v nadaljevanju veljajo pred upoštevanjem 97. člena. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj in v primeru mrtve dirke mora biti skupna bruto kvota »Super 
Plus / točno« za vsako kombinacijo istih petih konj enaka največ sto dvajsetkratniku skupne bruto 
kvote »Super Plus / mešano«. 
 
Če temu pogoju z upoštevanjem pravil za izračun zadevnih kvot, omenjenih pod III in IV 92. člena, 
ni zadoščeno, je celotno plačilo skupnih bruto kvot plačljivih vložkov za kvote »Super Plus / točno« 
in »Super Plus / mešano« za vsako kombinacijo istih petih konj, ki ne zadovoljuje temu pogoju, 
dalje enakomerno razdeljeno med vse plačljive permutacije vsake obravnavane kombinacije, ob 
upoštevanju koeficienta 120–krat znesek plačljivih vložkov za kvoto »Super Plus / točno« in 
koeficienta 1–krat znesek plačljivih vložkov za kvoto »Super Plus / mešano«. Tako se dobi skupna 
bruto kvoto »Super Plus / mešano« za vsako obravnavano kombinacijo. 
 
Skupna bruto kvota »Super Plus / točno« je enaka 120–kratniku skupne bruto kvote »Super Plus / 
mešano« istih petih konj. 
 

94. člen 
Najmanjše kvote 

 
a) Če je katera od neto kvot, izračunih po določbah 92. in 93. člena, manjša od 1,10 €, je izplačilo v 
Franciji izvedeno na osnovni neto kvote 1,10 € po enoti vložka z odvzemom bruto produkta stav 
»Super Plus« za obravnavano dirko. 
 
b) V primeru, predvidenem v drugem odstavku pod c) II. točke 92. člena, ali če je po upoštevanju 
določb pod III. in IV. 92. člena ali teh pod a) zgoraj, razpoložljivi znesek bruto produkta stav »Super 
Plus« obravnavane dirke manjši od minimuma, določenega v 22. členu, je postopek sledeč: 
 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo »Super Plus« je enaka najmanjši stopnji, 
določeni v tretjem odstavku 20. člena. 
 
Znesek vrnjenih vplačil, ki se nanašajo na določila člena 91I b) se izvzame od skupne vrednosti 
vplačil na stavno možnost »Super plus«. Sklad za dobitke v napovedi »Super plus« se zmanjša za 
proporcionaolni delež zneska vrnjenih vplačil in tako dobimo rauzpoložljivi sklad za to vrsto 
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dobitkov. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v petem odstavku 92. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 92. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Celotni znesek izplačil za plačljive bruto vložke za kvote »Bonus 3«, »Bonus 4« in bruto vložke za 
plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Super Plus / mešano« za najmanjšo kvoto 
v Franciji, predvideno v 20. členu, ki znaša 1,10 €, je odvzet od delitvenega sklada, dobljenega 
zgoraj. 
 
Od te vsote je odvzet produkt, ki je rezultat množenja vsote vložkov za različne plačljive 
kombinacije za kvoto »Super Plus / točno« in obveznega pridržanega koeficienta.Tako dobljen 
razdelitveni presežek je deljen: 
 
i. V primeru običajnega prihoda v cilj s celotnim zneskom vložkov za plačljivo kombinacijo za kvoto 
»Super Plus / točno«. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja progresivno kvoto »Super Plus / točno«. 
 
Skupna bruto kvota »Super Plus / točno« je enaka progresivni kvoti »Super Plus / točno«, povečani 
za obvezni pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku pod b) tega člena. 
 
Če je dobljena neto kvota manjša od 1,10 € so vse stave iz tega poglavja povrnjene, razen v 
primerih, ki izhajajo iz določil člena 91 I b) oziroma povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
ii. V primeru mrtve dirke s številom kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, plačljivih 
za kvoto »Super Plus / točno«. 
 
Vsak del je deljen s celotnim zneskom plačljivih vložkov za kvoto »Super Plus / točno« vsake 
obravnavane kombinacije. 
 
Vsak od tako dobljeni količnikov predstavlja za vsako kombinacijo istih petih konj progresivno kvoto 
»Super Plus / točno«. 
 
Skupna bruto kvota »Super Plus / točno« vsake obravnavane kombinacije je enaka progresivni 
kvoti »Super Plus / točno«, povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku 
pod b) tega člena. 
 
Če je katera od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave iz tega poglavja povrnjene, 
razen v primerih, ki izhajajo iz določil člena 91 I b) oziroma v primeru povečanja, predvidenega v 
22. členu. 
 

95. člen 
»Rezervni sklad Super Plus« 

 
»Rezervni sklad Super Plus«, ki je rezultat upoštevanja določb pod a) 1) točke I. 21. člena, tetjega 
odstavka 92. člena in rezervnega sklada za »Jackpot«, na dan, ko stopijo v veljavo ta pravila, je 
namenjen za dodatek k znesku opredeljenem v 97. členu. 
 

 
 



08.10.2020 

 

80 | 156  

97. člen 
 

Dodatek na skupno bruto kvoto »Super Plus / točno« 
 
Dodaten znesek pod komercialnim imenom, ki ga je izbralo društvo in o katerem so igralci 
obveščeni, namenjen plačljivim kombinacijam za kvoto »Super Plus / točno«, predvideno pod a) 
točke 1) 89. člena, je lahko ponujen stavcem na določene dni. 
 
Znesek tega dodatka, dobljenega z odvzemom več celin po 1000 € neto od »Rezervnega sklada 
Super Plus«, ne more biti večji od razpoložljivega zneska »Rezervnega sklada Super Plus«. 
 
Znesek tega dodatka je razdeljen v skladu z naslednjimi postopki: 
 
Za skup določb v nadaljevanju je termin »vložek« opredeljen kot neto po sorazmernem odbitku na 
vložke. 
 
Znesek je razdeljen sorazmerno z vložki vsake plačljive kombinacije za kvoto »Super Plus / točno«. 
Skupna bruto kvota oz. skupne bruto kvote »Super Plus / točno«, ki so rezultat upoštevanja določb 
iz 92. do 94. člena, so povečane za tako dobljene količnike, z namenom da se oblikujejo dokončne 
skupne bruto kvote »Super Plus / točno«. 
 
V primeru, da med tem »Super Plus« ni nobenega vložka na nobeno od plačljivih kombinacij 
»Super Plus / točno«, ali v primeru, da ta »Super Plus« ni organiziran, je znesek tega dodatka 
prenesen nazaj v »Rezervni sklad Super Plus«. 
 
O znesku tega dodatka in dnevu, ko je razdeljen, so igralci obveščeni najkasneje ob začetku 
pobiranja stav za »Super Plus« na obravnavani dan. 
 

98. člen 
Kombinacijske stave 

 
Igralci lahko vplačajo svoje stave »Super Plus« v obliki posameznih kombinacij, ki vključujejo pet v 
dirko prijavljenih konj, ali v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« ali »polje«. 
 
Kombinirane formule vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo med seboj pet po pet 
konjev za določeno število konj, ki ga je izbral igralec. 
 
a) Igralec mora za vsako kombinacijo petih konj v svoji izbiri določiti vrstni red. 
 
Če stavek izbere K konj, potem ustrezna formula, ki se imenuje »poenostavljena formula«, 
vključuje: 
 
K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) stav »Super Plus«. 
              120 
 
b) Če želi za vsako kombinacijo petih konj, izbranih v svojem izboru, sto dvajset možnih vrstnih 
redov, potem ustrezna formula, ki se imenuje »formula v vseh vrstnih redih«, s sto dvajsetimi 
možnimi permutaciji, za K izbranih konj vključuje: 
 
K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) stav »Super Plus«. 
 
c) Formule »celotno polje štirih konj« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo štiri konje, 
izbrane s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, potem »celotno polje štirih osnovnih konj« vključuje 
120 x (N – 4) stav »Super Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi permutacijami in (N 
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– 4) stav »Super Plus« po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti 
ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morajo zasesti štirje osnovni konji iz njegove formule. 
 
d) Formule »delno polje štirih konj« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo štiri osnovne 
konje z izborom ostalih konj, uradno prijavljenih v dirki, izbranih s strani stavca. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, potem »delno polje štirih konj« vključuje 120 x P stav »Super Plus« po 
formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi permutacijami in P stav »Super Plus« po poenostavljeni 
formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morajo 
zasesti štirje osnovni konji iz njegove formule. 
 
e) Formule »celotno polje treh konj« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo tri konje, 
izbrane s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani dva po 
dva. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, potem »celotno polje treh osnovnih konj« vključuje 60 
x (N – 3) x (N – 4) stav »Super Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi permutacijami 
in (N – 3) x (N – 4) stav »Super Plus« po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora 
igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morajo zasesti trije osnovni konji iz njegove 
formule, vendar pa ni potrebno, da določi točen vrstni red ostalih konj. 
 
f) Formule »delno polje treh konj« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo tri osnovne 
konje, izbrane s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, dva po dva. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, potem »delno polje treh konj« vključuje 60 x P x (P – 1) stav »Super 
Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi permutacijami in P x (P – 1) stav »Super 
Plus« po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezna mesta v 
vrstnem redu, ki jih morajo zasesti trije osnovni konji iz njegove formule, vendar ni potrebno, da 
razporedi konje iz svojega izbora po ustreznem vrstnem redu, vsaka kombinacija petih konj vsebuje 
dve permutaciji konj, ki niso osnovni konji, v dveh možnih vrstnih redih. 
 
g) Formule »celotno polje dveh konj« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo dva konja, 
izbrana s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani tri po tri. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, potem »celotno polje dveh osnovnih konj« vključuje 20 
x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) stav »Super Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi 
permutacijami in (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) stav »Super Plus« po poenostavljeni formuli. V tem 
zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki ju morata zasesti dva 
osnovna konja iz njegove formule, vendar pa ni potrebno, da določi ustrezen vrstni red ostalih konj. 
 
h) Formule »delno polje dveh konj« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo dva osnovna 
konja, izbrana s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, tri po tri. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, potem »delno polje dveh konj« vključuje 20 x P x (P – 1) x (P – 2) stav 
»Super Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi permutacijami in P x (P – 1) (P – 2) 
stav »Super Plus« po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti 
ustrezna mesta v vrstnem redu, ki ju morata zasesti dva osnovna konja iz njegove formule, vendar 
ni potrebno, da razporedi konje iz svojega izbora po ustreznem vrstnem redu, vsaka kombinacija 
petih konj vsebuje šest permutacij konj, ki niso osnovni konji, v šestih možnih vrstnih redih. 
 
i) Formule »celotno polje enega konja« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo enega 
konja, izbranega s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani 
štiri po štiri. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, potem »celotno polje enega osnovnega konja« 
vključuje 5 x (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) stav »Super Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s 
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sto dvajsetimi permutacijami in (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) stav »Super Plus« po 
poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezno mesto v vrstnem 
redu, ki ga mora zasesti osnovni konj iz njegove formule, vendar pa ni potrebno, da določi ustrezen 
vrstni red ostalih konj. 
 
j) Formule »delno polje enega konja« vključujejo vse stave »Super Plus«, ki kombinirajo enega 
osnovnega konja, izbranega s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, 
štiri po štiri. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, potem »delno polje enega konja« vključuje 5 x P x (P – 1) x (P – 2) x 
(P – 3) stav »Super Plus« po formuli v vseh vrstnih redih s sto dvajsetimi permutacijami in P x (P – 
1) x (P – 2) x (P – 3) stav »Super Plus« po poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora 
igralec opredeliti ustrezno mesto v vrstnem redu, ki ga mora zasesti osnovni konj iz njegove 
formule, vendar ni potrebno, da razporedi konje iz svojega izbora po ustreznem vrstnem redu, 
vsaka kombinacija petih konj vsebuje štiriindvajset permutacij konj, ki niso osnovni konji, v 
štiriindvajsetih možnih vrstnih redih. 
 
k) Vrednosti formul »celotno polje« so določene v skladu s številom konj, ki so uradno prijavljeni v 
dirko v uradnem biltenu hipodroma in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja, ob 
upoštevanju, kadar je to potrebno, konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 
 
l) Formula "prostega polja" zajema vse kombinacije enot (P × P '× P' '× P' '' × P '' '') "Super Plus" v 
določenem relativnem vrstnem redu, ki združuje P konje na prvem mestu, P 'konje na drugem 
mestu, P' na tretjem mestu, P '' 'na četrtem mestu in P' '' 'na petem mestu, razen tistih z več kot 
enim in istim konjem. 
 
m) Primeri: 
 
- Če igralec izbere 6 konjev v poenostavljeni "kombinirani" formuli v "Super plus", K = 6, igralec 
vplača: (K x (K 1) x (K 2) x (K 3) x (K 4))/120 kombinacije enot "Super Plus", tj. (6 x 5 x 4 x 3 x 
2)/120 = 6 kombinacij enot "Super plus". 
 
Če želi ta igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s sto dvajsetimi permutacijami, ta 
"kombinirani" vključuje 6 x 5 x 4 x 3 x 2 = 720 kombinacij enot "Super plus". 
 
- če igralec vplača osnovno "skupno polje štirih konj" v poenostavljeni formuli "Super plus" in ima 
dirka 15 nastopajočih, N = 15 in stavi vplača (N-4) kombinacije enot "Super plus", se pravi 11. Če 
želi ta igralec to stavo zapisati v formulo v vseh naročilih s sto dvajsetimi permutacijami, to "skupno 
polje štirih konj" vključuje 120 x 11 = 1320 kombinacij enot "Super plus". 
 
- Če igralec v poenostavljeni formuli "Super plus" vplača osnovno "delno polje štirih konj" in stavi v 
svoji izbiri 3 povezane konje, P = 3, vplača (P) "Super plus" kombinacije enot , to pomeni 3. Če želi 
ta igralec to stavo zapisati v formulo v vseh naročilih s sto dvajsetimi permutacijami, to "delno polje 
štirih konj" vključuje 120 x 3 = 360 enot kombinacij "Super plus". 
 
- Če stavni igralec vplača prosto polje v "Super plus" tako, da na vsakem od prvih treh mest izbere 
dva konja, enega na četrtem in tri na petem mestu, brez identičnega konja na vsakem mestu, P = 
2, P ' = 2, P '' = 2, P '' '= 1 in P' '' '= 3 in stave stavnikov (2 × 2 × 2 × 1 × 3) = 24 kombinacij enot 
"Super plus" v relativnem vrstnem redu določeno. 
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99. člen 
Posebni primeri 

 
Za vse določbe tega člena termina »vložek« in »izplačljivi vložki« pomenita vse izplačljive vložke, 
dobljene za izračun mesta obravnavane kvote. 
 
1. a) Kadar v dirki, v kateri deluje stava »Super Plus«, ni nobenega vložka za plačljivo kombinacijo 
»Super Plus / točno« ali v primeru mrtve dirke za eno od plačljivih kombinacij petih konj za kvoto 
»Super Plus / točno«, je razdelitveni presežek, ki pripada tej kombinaciji, namenjen določitvi kvote 
»Super Plus / mešano« teh istih konj. 
 
b) Kadar kumulativno ni nobenega vložka na plačljivo kombinacijo za kvoto »Super Plus / točno« in 
kvoto »Super Plus / mešano« ali v primeru mrtve dirke za eno od plačljivih kombinacij za kvoto 
»Super Plus / točno« in za isto plačljivo za kvoto »Super Plus / mešano«, sta razdelitveni presežek 
»Super Plus / točno« in razdelitveni presežek »Super Plus / mešano«, ki pripadata tej kombinaciji, 
namenjeni določitvi kvote »Bonus 4«. 
 
2. a) Če po upoštevanju določb pod b) 1. točke zgoraj ni nobenega vložka za nobeno od plačljivih 
kombinacij za kvoto »Bonus 4«, je celoten razdelitveni presežek »Bonus 4« namenjen izračunu 
kvote »Bonus 3«. 
 
b) Če ni nobenega vložka na nobeno od plačljivih kombinacij za kvote »Super Plus / točno«, 
»Super Plus / mešano«, »Bonus 4« in »Bonus 3«, so vse stave iz tega poglavja povrnjene, razen v 
primerih, ki se nanašajo na določila člena 91 I b).. 
 
3. a) Kadar so za dirko v končnem vrstnem redu uvrščeni samo štirje konji, so razdelitveni presežki 
»Super Plus / točno«, »Super Plus / mešano« in »Bonus 4od5« dodani razdelitvenemu presežku 
»Bonus 4« za oblikovanje skupenega razdelitvenega presežka med vsemi igralci, ki so izbrali eno 
od kombinacij s štirimi uvrščenimi konji, brez upoštevanja vrstnega reda. Če ni nobenega vložka na 
nobeno plačljivo kombinacijo, je oblikovan skupen sklad, ki je razdeljen v skladu s pogoji, 
opredeljeni pod b) spodaj. 
 
b) Kadar so za dirko v končnem vrstnem redu uvrščeni samo trije konji, je razdelitvena vsota 
razdeljena med vse stavce, ki so izbrali eno od kombinacij s tremi uvrščenimi konji, brez 
upoštevanja vrstnega reda. 
 
V kolikor ni vložkov na te plačljive kombinacije, so vse stave iz tega poglavja povrnjene, razen v 
primerih, ki se nanašajo na določila člena 91 I b). 
 
c) Kadar so za dirko v končnem vrstnem redu uvrščeni manj kot trije konji, so vse stave iz tega 
poglavja povrnjene, razen v primerih, ki se nanašajo na določila člena 91 I b). 
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11. POGLAVJE – Stava »Petorček« 

 
100. člen 

 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, je lahko organizirana stava, za katero je treba 
določiti pet konj v isti dirki, ne da bi bilo ob tem treba navesti točen vrstni red. 
 
Plačljiva je za kvoto »Petorček«, če pet izbranih konj zasede prvih pet mest v dirki, pri čemer vrstni 
red ni pomemben. 
 
Če je število konj, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od šest, so vse vplačane stave iz tega 
poglavja na to dirko povrnjene. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljivih kombinacij obravnavan ločeno. 
 

101. člen 
Mrtva dirka 

 
I. V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Petorček« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke pet ali več konj na prvem mestu, so plačljive kombinacije vse kombinacije 
konj na prvem mestu, pet po pet. 
 
b) V primeru mrtve dirke štirih konj na prvem mestu in enega ali več konj na petem mestu, so 
plačljive kombinacije kombinacije štirih konj na prvem mestu z enim od konj na petem. 
 
c) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu in dveh ali več konj na četrtem mestu, so 
plačljive kombinacije kombinacije treh konj na prvem mestu z dvema od konj na četrtem mestu. 
 
d) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu, enega konja na četrtem mestu in enega ali več 
konj na petem mestu, so plačljive kombinacije kombinacij treh konj na prvem mestu s konjem na 
četrtem mestu in z enim od konj na petem mestu. 
 
e) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in treh ali več konj na tretjem mestu so plačljive 
kombinacije kombinacije dveh konj na prvem mestu s tremi konji na tretjem mestu. 
 
f) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, dveh konj na tretjem mestu in enega ali več 
konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije dveh konj na prvem mestu z dvema 
konjema na tretjem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
g) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, enega konja na tretjem mestu in dveh ali več 
konj na četrtem mestu, so plačljive kombinacije kombinacije 
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dveh konj na prvem mestu s konjem na tretjem mestu in dvema od konj na četrtem mestu. 
 
h) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, enega konja na tretjem mestu, enega konja na 
četrtem mestu in enega ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije dveh konj 
na prvem mestu s konjema na tretjem in četrtem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
i) V primeru mrtve dirke štirih ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu s štirimi konji na drugem mestu. 
 
j) V primeru mrtve dirke treh konj na drugem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu s tremi konji na drugem mestu in enim od 
konj na petem. 
 
k) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu in dveh ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu z dvema konjema na drugem in dvema od 
konj na četrtem mestu. 
 
l) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu, enega konja na četrtem mestu in enega ali 
več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu z dvema 
konjema na drugem mestu, konjem na četrtem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
m) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu in konja na drugem mestu s tremi konji na tretjem mestu. 
 
n) V primeru mrtve dirke dveh konj na tretjem mestu in enega ali več konj na petem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije konja na prvem mestu s konjem na drugem mestu, dveh konj na 
tretjem mestu in enim od konj na petem mestu. 
 
o) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu, konja na drugem mestu in konja na tretjem mestu z dvema od konj na 
četrtem mestu. 
 
p) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na petem mestu so plačljive kombinacije kombinacije 
konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu in konja na četrtem mestu z 
enim od konj na petem mestu. 
 
II. V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Special«, predvideno pod b) I. točke 
102. člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke štirih ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konje na prvem mestu, štiri po štiri, in enega odjavljenega konja. 
 
b) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu in enega ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo tri konje na prvem mestu, enega od konj na četrtem 
mestu in enega odjavljenega konja. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in dveh ali več konj na tretjem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva konja na prvem mestu, dva konja na tretjem 
mestu in enega odjavljenega konja. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, samo enega konja na tretjem mestu in enega 
ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo dva konja na 
prvem mestu, konja na tretjem mestu, enega od konj na četrtem mestu in enega odjavljenega 
konja. 
 
e) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
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vključujejo konja na prvem mestu, tri konje na drugem mestu in enega odjavljenega konja. 
 
f) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu in enega ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, dva konja na drugem 
mestu, enega od konj na četrtem mestu in enega odjavljenega konja. 
 
g) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, dva od konj na tretjem mestu in enega 
odjavljenega konja. 
 
h) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije kombinacije, ki 
vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu, konja na tretjem mestu, enega od konj 
na četrtem mestu in enega odjavljenega konja. 

 
102. člen 

Odjavljeni konji 
 
I – a) Povrnjene so vse kombinacije, v katerih sta dva ali več konj odjavljena. 
 
b) Kadar kombinacija te stave vključuje odjavljenega konja med petimi izbranimi, daje kvoto 
»Special«, ob upoštevanju, da štirje konji, ki so sodelovali v dirki, zasedejo prva štiri mesta v dirki, 
pri čemer njihov vrstni red ni pomemben. 
 
c) Vendar pa pravila, omenjena pod b) spodaj, ne veljajo za formule celotno polje in delno polje za 
osnovnega konja, predvidene pod h) in i) 105. člena, za katere je osnovni konj odjavljen. V tem 
primeru so vplačila za tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo za to stavo možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z določbami II. točke 
12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali več konj, ki so odjavljeni, je stava 
obravnavana v skladu z določbami pod I. točko zgoraj. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki sodeluje v dirki, in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konja, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, 
veljajo določbe pod I. zgoraj. 
 

 
103. člen 

Izračun kvot 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od zneska 
vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Neto vrednost pridržanega koeficienta, opredeljenega v 20. členu, je enaka 1. V nadaljevanju tega 
člena se za pridržani koeficient razume bruto vrednost tega koeficienta. 
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I. – Razdelitveni presežek 
 
a) Celotni znesek plačljive kombinacije oz. plačljivih kombinacij za kvoto »Petorček« je dodan 
celotnemu znesku vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije »Special«. Produkt 
zmnožka tako dobljenega rezultata in vrednosti pridržanega koeficienta, določenega v tretjem 
odstavku tega člena, je odvzet iz delitvenega sklada, da se lahko določi razdelitveni presežek. 
 
b) Če je znesek tako dobljenega razdelitvenega presežka, negativen in manjši ali enak v absolutni 
vrednosti celotnemu znesku sorazmernega odbitka na vložke, se ta zmanjša za ustrezno vrednost, 
tako da je razdelitveni presežek enak nič. 
 
Če je znesek razdelitvenega presežka negativen ali večji v absolutni vrednosti od celotnega zneska 
sorazmernega dobitka na vložke, se izvedejo razdelitveni računi v skladu z določbami, predvidenimi 
pod b) 104. člena. 
 
c) Če je znesek presežka za razdelitev večji ali enak nič: 
 
– 50 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »Petorček«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote oz. progresivnih kvot plačljivih kombinacij, predvidenih v 
100. členu in pod I. 101. člena; 
 
– 50 % tega razdelitvenega presežka, imenovanega razdelitveni presežek »kvota Special«, je 
namenjenih izračunu progresivne kvote kombinacij, predvidenih pod b) I. točke 102. člena in v II. 
točki 101. člena. 
 

II. Izračun skupnih bruto kvot v primeru običajnega prihoda v cilj 
 
a) Kvota »Special« 
 
Vložki na plačljive kombinacije za kvoto »Special« so dodani vložkom na plačljivo kombinacijo za 
kvoto »Petorček«. 
 
Razdelitev razdelitvenega presežka »kvota Special« sorazmerno s tako dobljenim celotnim 
zneskom predstavlja progresivno bruto kvoto »Special«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupno bruto kvota »Special« enaka celotnemu 
znesku progresivne kvote »Special«, povečani za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 104. člena. 
 

b) Kvota »Petorček« 
 
Razdelitveni presežek »kvota Petorček« je deljen s celotnim zneskom na plačljivo kombinacijo za 
kvoto »Petorček«. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja progresivno bruto kvoto kvote »Petorček«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupno bruto kvota »Petorček« enaka celotnemu 
znesku progresivne kvote »Petorček«, progresivni kvoti »Petorček« in vrednosti pridržanega 
koeficienta, določenega v tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 104. člena. 
 

III. – Izračun skupnih bruto kvot v primeru mrtve dirke 
 
a) Kvota »Special« 
 
Vložki na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Petorček« so dodani celotnemu 
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znesku vložkov na plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije »Petorček«. 
 
Razdelitev razdelitvenega presežka »kvota Special« sorazmerno s tako dobljenim celotnim 
zneskom predstavlja progresivno bruto kvoto »Special«. 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupno bruto kvota »Special« enaka celotnemu 
znesku progresivne kvote »Special«, povečani za vrednost pridržanega koeficienta, določenega v 
tretjem odstavku tega člena, ob upoštevanju določb 104. člena. 
 

b) Kvota »Petorček« 
 
Razdelitveni presežek »kvota Petorček« je razdeljen na toliko enakih delov, kot je plačljivih 
kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak od teh delov je nato razdeljen sorazmerno z zneskom vložkov na vsako plačljivo kombinacijo 
za kvoto »Petorček«, ki vsebuje iste konje. 
 
Vsak od tako dobljenih količnikov predstavlja progresivno bruto kvoto »Petorček« za vsako od 
plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Skupna bruto kvota »Petorček« vsake od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, in za katere obstajajo vložki, je enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Petorček«, 
progresivne kvote »Special« in vrednosti pridržanega koeficienta, določenega v tretjem odstavku 
tega člena, ob upoštevanju določb 104. člena. 
 

104. člen 
Najmanjše kvote 

 
a) Če je katera od neto kvot, izračunanih po določbah 103. člena, manjša od 1,10 €, je izplačilo v 
Franciji izvedeno na osnovni neto kvote 1,10 € po enoti vložka z odvzemom bruto produkta stav iz 
tega poglavja za obravnavano dirko. 
 
b) V primeru, predvidenem v drugem odstavku pod b) I. točke 103. člena, ali če je po upoštevanju 
določb pod II. in III. 103. člena ali teh pod a) zgoraj, razpoložljivi znesek bruto produkta stav iz tega 
poglavja za obravnavano dirko manjši od minimuma, določenega v 22. členu, je postopek sledeč: 
Stopnja sorazmernega odbitka na vložke za stavo iz tega poglavja je enaka najmanjši stopnji, 
določeni v tretjem odstavku 20. člena. 
 
Znesek povrnjenih stav in nato znesek novega sorazmernega odbitka za vložke sta odvzeta od 
zneska vložkov, da se dobi delitveni sklad. 
 
Obvezen pridržani koeficient je določen s ponderiranjem bruto vrednosti pridržanega koeficienta, 
kot je določeno v tretjem odstavku 103. člena, in količnika, ki je rezultat deljenja delitvenega sklada, 
določenega v prvem odstavku 103. člena, z delitvenim skladom, določenem v predhodnem 
odstavku. 
 
Za vse naslednje določbe in, v kolikor ni drugače določeno, termin »vložki«, kadar se uporablja za 
izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po sorazmernem odbitku na vložke. 
 
Obvezen razdelitveni koeficient je določen na naslednji način: 
 
Vsota vseh vplačil za plačljive bruto vložke za kvoto »Special« po najmanjši kvoti v Franciji, 
opredeljeni v 20. členu, ki znaša 1,10 €, je odvzet iz delitvenega sklada, dobljenega zgoraj. 
 
Od te vsote je odvzet produkt, ki je rezultat množenja vsote vložkov za različne plačljive 
kombinacije za kvoto »Petorček« in obveznega pridržanega koeficienta. 
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i. V primeru običajnega prihoda v cilj je deljen s celotnim zneskom vložkov plačljive kombinacije za 
kvoto »Petorček«. 
 
Tako dobljeni koeficient predstavlja progresivno kvoto kvote »Petorček«. 
 
Skupna bruto kvota »Petorček« je enaka progresivni kvot »Petorček«, povečani za obvezni 
pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku zgoraj. 
 
Če je dobljena neto kvota manjša od 1,10 € so vse stave iz tega poglavja povrnjene, razen v 
primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
ii. V primeru mrtve dirke je deljen s številom plačljivih kombinacij za kvoto »Petorček«, različnih 
glede na konje, ki jih sestavljajo. 
 
Vsak del je deljen s celotnim zneskom plačljivih vložkov za kvoto »Petorček« za vsako 
obravnavano kombinacijo. 
 
Vsak od tako dobljeni količnikov predstavlja za vsako kombinacijo istih petih konj progresivno kvoto 
kvote »Petorček«. 
 
Skupna bruto kvota »Petorček« vsake obravnavane kombinacije je enaka progresivni kvoti 
»Petorček«, povečani za obvezen pridržani koeficient, določen v četrtem odstavku pod b) tega 
člena. 
 
Če je katera od dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, so vse stave iz tega poglavja povrnjene, 
razen v primeru povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 

 
105. člen 

Formule 
 
Igralci lahko vplačajo to stavo v obliki posameznih kombinacij, ki vključujejo pet v dirko prijavljenih 
konj, ali v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« ali »polje«. 
 
a) Kombinirane formule vključujejo vse stave, ki kombinirajo med seboj pet po pet konj za določeno 
število konj, ki ga je izbral igralec. 
 
Če igralec izbere K konj, potem ustrezna formula vključuje: 
 
K x (K – 1) x (K – 2) x (K – 3) x (K – 4) posameznih stav. 
            120 
 
b) Formule »celotno polje štirih konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo štiri konje, izbrane s 
strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje štirih osnovnih konj« vključuje (N – 4) 
posameznih kombinacij. 
 
c) Formule »delno polje štirih konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo štiri osnovne konje z 
izborom ostalih konj, uradno prijavljenih v dirko, izbranih s strani stavca. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje štirih konj« vključuje P posameznih kombinacij. 
 
d) Formule »celotno polje treh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo tri konje, izbrane s strani 
stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, dva po dva. 
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Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje treh konj« vključuje: 
 
(N – 3) x (N – 4) posameznih kombinacij. 
     2 
 
e) Formule »delno polje treh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo tri osnovne konje, izbrane s 
strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani dva po dva. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje treh konj« vključuje: 
 
P x (P – 1) posameznih kombinacij. 
  2 
 
f) Formule »celotno polje dveh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo dva konja, izbrana s strani 
stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani tri po tri. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje dveh konj« vključuje: 
 
(N – 2) x (N – 3) x (N – 4) posameznih kombinacij. 
       6 
 
g) Formule »delno polje dveh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo dva osnovna konja, 
izbrana s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani tri po tri. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje dveh konj« vključuje: 
 
P x (P – 1) x (P – 2) posameznih kombinacij. 
        6 
 
h) Formule »celotno polje enega konja« vključujejo vse stave, ki kombinirajo enega konja, 
izbranega s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani štiri po 
štiri. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje enega konja« vključuje: 
 
(N – 1) x (N – 2) x (N – 3) x (N – 4) posameznih kombinacij. 
             24 
 
i) Formule »delno polje enega konja« vključujejo vse stave, ki kombinirajo enega osnovnega konja, 
izbranega s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, štiri po štiri. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje enega konja« vključuje: 
 
P x (P – 1) x (P – 2) x (P – 3) posameznih kombinacij. 
      24 
 
j) Vrednosti formul »celotno polje« so določene v skladu s številom konj, ki so uradno prijavljeni v 
dirko v uradnem biltenu hipodroma in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja, ob 
upoštevanju, kadar je to potrebno, konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 

 
k) Formula "prostega polja" zajema nabor kombinacij enot (P × P '× P' '× P' '' × P '' '') v določenem 
relativnem vrstnem redu, pri čemer se najprej kombinirajo P konji, P 'konji na drugem mestu, P' na 
tretjem, P '' 'na četrtem in P' '' na petem mestu, z izjemo tistih z enakim številom več kot enkrat 
konja. 
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l) Primeri: 
- Če igralec izbere 6 konj v "kombinirani" formuli, K = 6, stavi zapis (K x (K 1) x (K 2) x (K 3) x (K 
4))/120 kombinacij enot torej (6 x 5 x 4 x 3 x 2)/120 = 6 kombinacij enot. 
 
- Če igralec vplača osnovno "skupno polje štirih konj" in ima dirka 12 sodelujočih, je N = 12 in stava 
vplača (N-4) kombinacije enot, tj. 8. 
 
- Če igralec vplača osnovno "delno polje štirih konj" in igralec pri svoji izbiri določi 5 povezanih konj, 
P = 5 in vplača (P) kombinacije enot, tj. 5. 
 
- Če igralec vplača prosto polje tako, da izbere dva konja na vsakem od prvih štirih mest in enega 
na petem mestu, ne da bi na vsakem mestu obstajal enak konj, je P = 2, P '= 2, P' '= 2, P' '' = 2 in P 
'' '' = 1 in stavni zapisi (2 × 2 × 2 × 2 × 1) = 16 kombinacij enot. 

 
106. člen 

Posebni primeri 
 
Za vse določbe tega člena termina »vložek« in »izplačljivi vložki« pomenita vse izplačljive vložke, 
dobljene za izračun mesta obravnavane kvote. 
 
a) Vse stave iz tega poglavja so povrnjene, kadar je v končnem vrstnem redu uvrščenih manj kot 
pet konj. 
 
b) V primeru, da ni nobenega vložka za katero koli plačljivo kombinacijo, vključno s plačljivo 
kombinacijo oz. plačljivimi kombinacijo za kvoto »Special«, je celotni znesek delitvenega sklada 
rezerviran za oblikovanje »Jackpota«, ki je razdeljen skladno z določbami pod b) 1. točke pod 
I. 21. člena, ali v primeru obveznega pridržanega koeficienta skladno z določbami pod c) 2. točke 
pod I. 21. člena 
 
c) V primeru mrtve dirke, kadar ni nobenega vložka na katero od plačljivih kombinacij za kvoto 
»Petorček«, je del razdelitvenega presežka, namenjenega tej kombinaciji, rezerviran za oblikovanje 
»Jackpota«, ki je razdeljen skladno z določbami pod d) 1. točke pod I. 21. člena, ali v primeru 
obveznega pridržanega koeficienta skladno z določbami pod b) 2. točke pod I. 21. člena. 
 
d) V dirkah, ki vključujejo enega ali več odjavljenih konj, v primeru, kadar ni nobenega vložka na 
plačljivo kombinacijo oz. plačljive kombinacije za kvoto »Petorček«, je razdelitveni presežek, 
namenjen tej kombinaciji, rezerviran za oblikovanje »Jackpota«, ki je razdeljen skladno z določbami 
pod d) 1. točke pod I. 21. člena, ali v primeru obveznega pridržanega koeficienta skladno z 
določbami pod b) 2. točke pod I. 21. člena. 
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III. NASLOV - STAVE V SKUPNEM SKLADU 
 

1. POGLAVJE - Stava »Trojček« 
 

107. člen 
 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, ki vključujejo 
kombinacijo treh konj brez določenega vrstnega reda in ki se imenujejo »Trojček«. 
 
Za stavo »Trojček« je treba izbrati tri konje v isti dirki, pri čemer ni treba določiti njihovega vrstnega 
reda. 
 
Stava »Trojček« je lahko ponujena tudi pod posebnim komercialnim imenom, o čemer morajo biti 
igralci obveščeni. Določbe, ki veljajo za stavo »Trojček«, prav tako veljajo za stavo, ki je ponujena 
pod ustreznim komercialnim imenom. 
 
Stava »Trojček« je izplačljiva, če trije izbrani konji zasedajo prva tri mesta v dirki, pri čemer njihov 
vrstni red ni pomemben, razen v primerih, predvidenih v 109. in 132. členu. 
 
V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od štiri, so vse stave 
»Trojček«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljive kombinacije obravnavan ločeno. 
 

108. člen 
Mrtva dirka 

 
I. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke, v kateri so trije ali več konj na prvem mestu, so plačljive kombinacije vse 
tiste kombinacije konj, uvrščenih na prvo mesto, obravnavanih tri po tri. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu, so 
plačljive kombinacije vse kombinacije dveh konj na prvem mestu z vsakim od konj na tretjem 
mestu. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije konja na prvem mestu z vsakim od konj na drugem mestu, obravnavanih dva po dva. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije konj na prvem mestu s konjem na drugem mestu in z vsakim od konj na tretjem mestu. 
 
II. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček 2 NP«, predvidene pod b) I. 
točke 109 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse kombinacije 
enega od konj na prvem mestu z dvema odjavljenima konjema. 
 
b) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije te, ki so opredeljene pod b) I. točke 109. 
člena: 
 
III. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček 1 NP«, predvidene pod c) I. 
točke 109 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse kombinacije 
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dveh konj na prvem mestu z enim odjavljenim konjem. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, enega od konj na drugem mestu in odjavljenega 
konja. 
 
c) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije te, ki so opredeljene pod c) I. točke 109. 
člena: 
 

109. člen 
Odjavljeni konji 

 
I. – a) Povrnjene so kombinacije »Trojček«, v katerih trije konji niso nastopili v dirki. 
 
b) Kadar kombinacija »Trojček« vključuje dva odjavljena konja od treh izbranih, daje kvoto »Trojček 
2 NP«, ob upoštevanju, da je tretji konj v tej kombinaciji zasedel prvo mesto v dirki. 
 
V nobenem primeru kvota »Trojček 2 NP« ni izplačana za kombinacije, ki vsebujejo dva 
odjavljenega konja in konja, ki tekmuje za isti hlev kot eden od konj na prvem mestu. 
 
c) Kadar kombinacija »Trojček« vključuje enega odjavljenega konja od treh izbranih, daje kvoto 
»Trojček 1 NP«, ob upoštevanju, da sta dva konja iz te kombinacije nastopila v dirki in zasedla prvi 
dve mesti. 
 
d) Vendar pa pravila za obravnavo, omenjena pod b) in c) zgoraj, ne veljajo za formule celotno in 
delno polje, predvidene v 111. členu, za katere so odjavljeni vsi osnovni konji. V tem primeru so 
vplačila za tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo za stavo »Trojček« možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z določbami 
II. točke 12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, se stava 
obravnava v skladu z določbami pod I. zgoraj. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki sodeluje v dirki, in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konj, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, 
veljajo določbe pod I. zgoraj. 
 

110. člen 
Izračun kvot 

 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami 4. poglavja tega naslova. 
 
 

111. člen 
Formule 

 
Igralci lahko svoje stave »Trojček« vplačajo v obliki posameznih kombinacij, ki kombinirajo tri od 
konj, ki nastopajo v dirki, ali v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« oz. »polje«. 
 
a) Kombinirane formule vključujejo vse stave, ki kombinirajo med seboj tri po tri določeno število 
konj, ki jih je izbral igralec. 
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Če igralec izbere K konj, potem njegova formula vključuje: 
 
K x (K – 1) x (K – 2) posameznih kombinacij. 
       6 
 
b) Formule »polje dveh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo dva osnovna konja, ki ju je izbral 
igralec, bodisi z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko (celotno polje dveh osnovnih 
konj), bodisi z izborom teh konj (delno polje dveh osnovnih konj). 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje dveh osnovnih konj« vključuje (N – 2) 
posameznih kombinacij. 
 
Če je igralec izbral P konj, »delno polje dveh osnovnih konj« vsebuje P posameznih kombinacij. 
 
c) Formule »polje enega konja« vključujejo vse stave, ki kombinirajo enega osnovnega konja, ki ga 
je izbral igralec, bodisi z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, dva po dva (celotno 
polje osnovnega konja), bodisi z izborom teh konj (delno polje osnovnega konja). 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje enega konja« vključuje: 
 
(N – 1) x (N – 2) posameznih kombinacij. 
      2 
 
Če je igralec izbral P konj, »delno polje osnovnega konja« vključuje: 
 
P x (P – 1) posameznih kombinacij. 
   2 
 
d) Vrednosti formul »celotnega polja« so določene za vsako dirko na podlagi števila konj, ki so 
uradno prijavljeni v dirko v uradnem biltenu in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja, ob 
upoštevanju, kadar je to potrebno, konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 
 
e) Primeri: 
 
- Če igralec izbere 4 konje v "kombinirani" formuli v »Trojček«, K = 4, igralec zapiše: 
(K x (K 1) x (K 2))/6 kombinacij enot »Trojček«, tj. (4 x 3 x 2)/6 = 4 kombinacije enot »Trojček«. 
 
- Če igralec v »Trojček« vplača osnovno "skupno polje dveh konjev" in ima dirka 15 sodelujočih, N 
= 15 in igralec vplača (N-2) kombinacije enot »Trojček«, tj. 13. 
- Če igralec v »Trojček« vplača osnovno "delno polje dveh konj" in stavi v svoji izbiri določi 3 
povezane konje, P = 3, vplača (P) kombinacije enot »Trojček«, tj. 3. 

 
 

112. člen 
Posebni primeri 

 
Vse stave, predvidene v tem poglavju, so povrnjene, kadar so v končnem vrstnem redu uvrščeni 
manj kot trije konji. 
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2. POGLAVJE - Stava »Trojček / točno« 
 

113. člen 
 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, ki se imenujejo 
»Trojček / točno«. 
 
Za stavo »Trojček / točno« je treba določiti tri konje v isti dirki in opredeliti njihov vrstni red. 
 
Kombinacija treh konj vključuje šest permutacij teh treh konj. V primeru običajnega prihoda v cilj 
ena od teh permutacij ustreza točnemu vrstnemu redu in ostalih pet permutacij netočnemu 
vrstnemu redu. 
 
Stava »Trojček / točno« je plačljiva, če trije izbrani konji zasedajo prva tri mesta v dirki, razen v 
primerih, predvidenih v 115. in 132. členu, in če vrstni red, ki ga je izbral igralec, ustreza 
permutaciji, ki je skladna s točnim vrstnim redom dirke. 
 
V primeru, da je število konjev, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od tri, so vse stave »Trojček 
/ točno«, vplačane za to dirko, povrnjene. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljive permutacije obravnavan ločeno. 
 
 

114. člen 
Mrtva dirka 

 
I. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse permutacije 
vsake kombinacije, ki jo sestavljajo konji na prvem mestu, obravnavani tri po tri. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu so 
plačljive kombinacije permutacije kombinacije, v katerih sta bila dva konja na prvem mestu izbrana 
za prvo in drugo mesto z enim od konj na tretjem mestu. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije permutacije 
kombinacij, v katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto z vsemi konji na drugem 
mestu, obravnavani dva po dva. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije permutacije 
kombinacije, v katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto in konj na drugem mestu za 
drugo z vsakim od konj na tretjem mestu. 
 
II. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno 2 NP«, predvidene 
pod b) I. točke 115 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse permutacije 
kombinacij enega od konj na prvem mestu z dvema odjavljenima konjema. 
 
b) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije »Trojček / točno 2 NP« te, ki so opredeljene 
pod b) I. točke 115. člena: 
 
III. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček / točno 1 NP«, predvidene 
pod c) I. točke 115 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
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permutacije kombinacij konj na prvem mestu, dva po dva, izbranih v točnem vrstnem redu, z enim 
odjavljenim konjem. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu in enega od konj na drugem mestu, izbrana v 
točnem vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem. 
 
c) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije »Trojček 1 NP« te, ki so opredeljene pod c) 
I. točke 115. člena: 
 

115. člen 
Odjavljeni konji 

 
I. – a) Povrnjene so kombinacije »Trojček / točno«, v katerih trije konji niso nastopili v dirki. 
 
b) Kadar kombinacija »Trojček / točno« vključuje dva odjavljenega konja med tremi izbranimi, daje 
kvoto »Trojček / točno 2 NP«, ob upoštevanju, da je konj te kombinacije, ki je nastopil v dirki, 
zasedel prvo mesto. 
 
V noben primeru kvota »Trojček / točno 2 NP« ni izplačana za kombinacije, ki vsebujejo dva 
odjavljenega konja in konja, ki tekmuje za isti hlev kot eden od konj na prvem mestu. 
 
c) Kadar kombinacija »Trojček / točno« vključuje enega odjavljenega konja med tremi izbrani, daje 
kvoto »Trojček / točno 1 NP«, ob upoštevanja, da sta dva konja te kombinacije, ki sta nastopila v 
dirki, zasedla prvi dve mesti in da ju je igralec izbral v točnem vrstnem redu. 
 
d) Vendar pa pravila za obravnavo, omenjena pod b) in c) zgoraj, ne veljajo za formule celotno in 
delno polje, predvidene v 117. členu, za katere so odjavljeni vsi osnovni konji. V tem primeru so 
vplačila za tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo za stavo »Trojček / točno« možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z 
določbami II. točke 12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, se stava 
obravnava v skladu z določbami pod I. zgoraj. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki sodeluje v dirki, in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konj, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, 
veljajo določbe pod I. zgoraj. 

116. člen 
 

Izračun kvot 
 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami 4. poglavja tega naslova. 

 
117. člen 
Formule 

 
Igralci lahko svoje stave »Trojček / točno« vplačajo v obliki posameznih kombinacij, ki kombinirajo 
tri od konj, ki nastopajo v dirki, ali v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« oz. »polje«. 
 
Kombinirane formule vključujejo vse stave »Trojček / točno«, ki kombinirajo med seboj tri po tri 
določeno število konj, ki jih je izbral igralec. 
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a) Igralec lahko vsako kombinacijo treh konj iz svojega izbora vplača samo v določenem vrstnem 
redu, ki ustreza samo eni permutaciji. Ustrezna formula, imenovana »poenostavljena formula«, 
vključuje: 
 
K x (K – 1) x (K – 2) permutacij izbranih konj. 
         6 
 
Če želi za vsako kombinacijo treh konj, izbranih iz njegovega izbora, šest možnih vrstnih redov, 
ustrezna formula, ki se imenuje »celotna formula«, vključuje K x (K – 1) x (K – 2) permutacij 
izbranih konj. 
 
b) Formule »celotno polje dveh konj« vključujejo vse stave »Trojček / točno«, ki kombinirajo dva 
osnovna konja, ki ju je določil igralec, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje dveh konj« vključuje 6 x (N – 2) 
permutacij izbranih konj v celotni formuli in (N –2) permutacij izbranih konj v poenostavljeni formuli. 
V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morata zasesti 
dva osnovna konja iz njegove formule. 
 
c) Formule »delno polje dveh konj« vključujejo vse stave »Trojček / točno«, ki kombinirajo dva 
osnovna konja z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, kot je izbral igralec. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje dveh konj« vključuje 6 P stav »Trojček / točno« v celotni 
formuli in P stav »Trojček / točno« v poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec 
med drugim opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morata zasesti dva osnovna konja iz 
njegove formule. 
 
d) Formule »celotno polje enega« vključujejo vse stave »Trojček / točno«, ki kombinirajo enega 
osnovnega konja, ki ga je določil igralec, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, dva 
po dva. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje enega konja« vključuje 3 x (N – 1) x (N 
– 2) permutacij izbranih konj v celotni formuli in (N – 1) x ( N – 2) permutacij izbranih konj v 
poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec določiti mesto v vrstnem redu, ki ga 
mora zasesti osnovni konj iz njegove formule, vendar ni potrebno, da določi vrstni red ostalih konj, 
vsaka kombinacija treh konj pravzaprav vključuje dve permutaciji konj, ki niso osnovni konj, v dveh 
možnih vrstnih redih. 
 
e) Formule »delno polje enega polja« vključujejo vse stave »Trojček / točno«, ki kombinirajo enega 
osnovnega konja, ki ga je določil igralec, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, 
obravnavani dva po dva. 
 
Če izbor vključuje P konj, »delno polje enega konja« vključuje 3 x P x (P – 1) permutacij izbranih 
konj v celotni formuli in P x (P – 1) permutacij izbranih konj v poenostavljeni formuli. V tem zadnjem 
primeru mora igralec opredeliti ustrezno mesto v vrstnem redu, ki ga mora zasesti osnovni konj iz 
njegove formule, vendar ni potrebno, da določi ustrezen vrstni red konj iz svojega izbora, vsaka 
kombinacija treh konj dejansko vključuje dve permutaciji konj, ki ne vključujejo osnovnega konja, v 
dveh možnih vrstnih redih. 
 
f) Vrednosti formul »celotno polje« so določene v skladu s številom konj, ki so uradno prijavljeni v 
dirko v uradnem biltenu hipodroma in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja, ob 
upoštevanju, kadar je to potrebno, konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 
 
g) Formula "prostega polja" zajema vse kombinacije enot (P × P '× P' ') "Trojček / točno" v 
določenem relativnem vrstnem redu, ki na prvem mestu združuje P konjev, na drugem mestu P' 
konjev in P '' na tretjem mestu, z izjemo tistih z enako številko konja več kot enkrat. 
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h) Primeri: 
 
- Če igralec izbere 4 konje v poenostavljeni "kombinirani" formuli v "Trojček/točno", K = 4, igralec 
zabeleži: (K x (K 1) x (K 2))/6 kombinacij enot "Trojček/točno", tj. (4 x 3 x 2)/6 = 4 kombinacije enot 
"Trojček/točno". 
 
Če želi ta igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s šestimi permutacijami, ta 
"kombinacija" vključuje 4 x 3 x 2 = 24 kombinacij enot "Trojček/točno". 
 
- če igralec vplača osnovno "skupno polje dveh konjev" v poenostavljeni formuli "Trojček/točno" in 
ima dirka 7 sodelujočih, N = 7 in igralci vplačajo (N-2) kombinacije enot "Trojček/točno", ali 5. Če 
želi ta igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s šestimi permutacijami, to "skupno polje 
dveh konj" vključuje 5 x 6 = 30 kombinacij enot "Trojček/točno". 
 
- Če igralec vplača osnovno "delno polje dveh konj" v poenostavljeni formuli "Naročni trio" in stavi v 
svojem izboru označi 3 povezane konje, P = 3, zabeleži (P) kombinacije enot "Naročni trio" , to 
pomeni 3. Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo v vseh naročilih s šestimi permutacijami, to 
"delno polje dveh konj" vključuje 6 x 3 = 18 kombinacij enot "Trojček/točno". 
 
- Če igralec vplača prosto polje v "Trio Ordre" tako, da izbere dva konja na vsakem od prvih treh 
mest, ne da bi na vsakem mestu obstajal enak konj, je P = 2, P '= 2 in P' '= 2. Igralec se vplača (2 × 
2 × 2) = 8 kombinacij enot "Trojček/točno" v določenem relativnem vrstnem redu. 
 
 

118. člen 
Posebni primeri 

 
Kadar so za dirko v končnem vrstnem redu uvrščeni manj kot trije konji, so vse stave iz tega 
poglavja povrnjene. 
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3. POGLAVJE - Stava štirih konj z vrstnim redom, 
katerih komercialno ime, ki ga izbere združenje, 

je sporočeno stavcem 

 
119. člen 

 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, je lahko organizirana stava, za katero je treba 
izbrati štiri konje v isti dirki in določiti njihov vrstni red. 
 
Plačljiva je za kvoto »Petorček«, če izbrani štirje konji zasedejo prva štiri mesta v dirki, razen v 
primerih, predvidenih v 121. in 123. členu, in če je vrstni red, ki ga je za izbrane štiri konje določil 
igralec, skladen z uradnim končnim vrstnim redom dirke. 
 
Če je število konj, ki so dejansko nastopili v dirki, manjše od štiri, so vse vplačane stave iz tega 
poglavja na to dirko povrnjene. 
 
Vsak konj, ki nastopa v dirki, je v določitvi plačljivih kombinacij obravnavan ločeno. 
 

120. člen 
Mrtva dirka 

 
I. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Petorček« naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke štirih ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse permutacija 
konj na prvem mestu, ki so bili izbrani za prvo, drugo, tretje ali četrto mesto, obravnavanih štiri po 
štiri. 
 
b) V primeru mrtve dirke treh konj na prvem mestu in enega ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije vse permutacije kombinacij, v katero so bili trije konji na prvem mestu izbrani 
za prvo, drugo ali tretje mesto z vsakim od konj na četrtem mestu. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in dveh ali več konj na tretjem mestu so 
plačljive kombinacije vse permutacije kombinacij, v katerih sta bila dva konja na prvem mestu 
izbrana za prvo ali drugo mesto z vsemi konji na tretjem mestu, obravnavani dva po dva. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu, samo enega konja na tretjem mestu in enega 
ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije vse permutacije kombinacij, v katerih sta bila 
dva konj na prvem mestu izbrana za prvo ali drugo mesto s konjem na tretjem mestu, izbranem za 
tretjem mesto, in vsakim od konj na četrtem mestu. 
 
e) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse permutacije 
kombinacij, v katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto z vsemi konj na drugem 
mestu, obravnavani tri po tri. 
 
f) V primeru mrtve dirke dveh konj na drugem mestu in enega ali več konj na četrtem mestu so 
plačljive kombinacije vse permutacije kombinacij, 
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 v katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto z dvema konjema na drugem mestu, ki 
sta bila izbrana za drugo ali tretjem mesto, in z vsakim od konj na četrtem mestu. 
 
g) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije vse 
permutacije kombinacij, v katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto, konj na drugem 
mestu izbran za drugo z vsemi konji na tretjem mestu, obravnavani dva po dva. 
 
h) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na četrtem mestu so plačljive kombinacije vse 
permutacije kombinacij, v katerih je bil konj na prvem mestu izbran za prvo mesto, konj na drugem 
mestu za drugo, konj na tretjem mestu za tretje z vsakim od konj na četrtem mestu. 
 
II. – V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije za kvoto »Special 1 NP«, predvidene pod c) I. 
točke 121 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse permutacije, 
ki vključujejo konje na prvem mestu, obravnavane tri po tri in izbrane v točnem vrstnem redu, z 
enim odjavljenim konjem. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in enega ali več konj na tretjem mestu so 
plačljive kombinacije vse permutacije, ki vključujejo dva konja na prvem mestu in enega od konj na 
tretjem mestu, izbrane v točnem vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
permutacije, ki vključujejo konj na prvem mestu in dva konj na drugem mestu, izbrane v točnem 
vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem. 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije vse 
permutacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, konja na drugem mestu in enega od konj na 
tretjem mestu, izbrane v točnem vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem. 
 
e) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije te, ki so opredeljene pod c) I. točke 121. 
člena. 
 
III. – V primeru mrtve dirk so plačljive kombinacije za kvoto »Special 2 NP«, predvidene pod b) I. 
točke 121 člena, naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse 
permutacije, ki vključujejo dva konj na prvem mestu, izbrana v točnem vrstnem redu, in dva 
odjavljena konja. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije vse 
permutacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, enega od konj drugem mestu, izbranem za 
mesto, večjem od predhodnega, in dva odjavljena konja. 
 
c) V primeru drugih mrtvih dirk so plačljive kombinacije te, ki so opredeljene pod b) I. točke 121. 
člena. 
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121. člen 
 

Primeri odjavljenih konj 
 
I. – a) Povrnjene so vse kombinacije, v katerih najmanj trije konji niso nastopili v dirki. 
 
b) Kadar kombinacija vključuje dva odjavljena konja med štirimi izbranimi, je izplačana po kvoti 
»Special 2 NP«, pod pogojem, da sta dva konja, ki sta nastopila v dirki, zasedla prvi dve mesti in da 
sta bila izbrana v točnem končnem vrstnem redu. 
 
c) Kadar kombinacija vključuje enega odjavljenega konja med štirimi izbranimi, je izplačana po kvoti 
»Special 1 NP«, pod pogojem, da so trije konji, ki so nastopili v dirki, zasedli prva tri mesta in da so 
bili izbrani v točnem končnem vrstnem redu. 
 
d) Vendar pa pravilo, omenjeno pod b) in c) zgoraj ne velja za formule celotno polje in delno polje, 
predvidene v 123. členu, za katere so vsi osnovni konji odjavljeni. V tem primeru so vplačila za 
tovrstne formule povrnjena. 
 
II. – Igralci imajo možnost, da določijo rezervnega konja, v skladu z določbami II. točke 12. člena. 
 
Kadar igralec ne določi rezervnega konja ali je rezervni konj odjavljen in če v tem zadnjem primeru 
stava, ki jo je vplačal igralec, skupno vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, se stava 
obravnava v skladu z določbami pod I. zgoraj. 
 
Kadar igralec določi rezervnega konj, ki sodeluje v dirki, in kadar po tem, ko je ta konj nadomestil 
odjavljenega konj, stava, ki jo je vplačal igralec, vključuje enega ali več drugih odjavljenih konj, 
veljajo določbe pod I. zgoraj. 
 

122. člen 
Izračun kvot 

 
Izračun kvot je izveden skladno z določbami 4. poglavja tega naslova. 
 

123. člen 
Formule 

 
Stavi lahko svoje stave vplačajo bodisi v obliki posameznih kombinacij, ki kombinirajo štiri konje, 
uradno prijavljene v dirko, bodisi v obliki formul, ki se imenujejo »kombinirane« ali »polje«. 
 
Kombinirane formule vključujejo vse stave, ki kombinirajo med seboj štiri po štiri določeno število 
konj, ki jih je izbral igralec. 
 
a) Stav lahko vplača vsako kombinacijo štirih konj iz svojega izbora samo v ustreznem vrstnem 
redu. 
 
Če igralec izbere K konj, potem ustrezna formula, ki se imenuje »poenostavljena formula«, 
vključuje: 
 
K x (K–1) x (K–2) x (K – 3) posameznih kombinacij. 
        24 
 
b) Če želi za vsako kombinacijo štirih konj, izbranih v njegovem izboru, štiriindvajset možnih vrstnih 
redov, ustrezna formula, ki se imenuje »formula v vseh vrstnih redih«, s 24 permutacijami vključuje, 
za K izbor konj: 
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K x (K–1) x (K–2) x (K – 3) posameznih kombinacij. 
 
c) Formule »celotno polje treh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo tri konje, izbrane s strani 
stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje treh osnovnih konj« vključuje 24 x (N – 
3) posameznih kombinacij v formuli v vseh vrstnih redih s štiriindvajsetimi permutacijami in (N – 3) 
posameznim kombinacij v poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec opredeliti 
ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morajo zasesti trije osnovni konji iz njegove formule. 
 
d) Formule »delno polje treh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo tri osnovne konje z izborom 
ostalih konj, ki so uradno prijavljeni v dirko, kot jih je izbral igralec. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje treh konj« vključuje 24 P stav v formuli v vseh vrstnih 
redih s štiriindvajsetimi permutacijami in P stav v poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru 
mora igralec opredeliti ustrezna mesta v vrstnem redu, ki jih morajo zasesti trije osnovni konji iz 
njegove formule. 
 
e) Formule »celotno polje dveh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo dva konja, izbrana s 
strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani dva po dva. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje dveh osnovnih konj« vključuje 12 x (N – 
2) x (N – 3) posameznih kombinacij v formuli v vseh vrstnih redih s štiriindvajsetimi permutacijami in 
(N – 2) x (N – 3) posameznih kombinacij v poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora 
igralec določiti ustrezna mesta v končnem vrstnem redu, ki ju morata zasesti dva osnovna konja iz 
njegove formule, vendar pa ni potrebno, da določi vrstni red ostalih konj, vsaka kombinacija štirih 
konj dejansko vključuje dve permutaciji konj brez dveh osnovnih konj v dveh možnih vrstnih redih. 
 
f) Formule »delno polje dveh konj« vključujejo vse stave, ki kombinirajo dva osnovna konja, izbrana 
s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani dva po dva. 
 
Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje dveh konj« vključuje 12 x P (P – 1) posameznih stav v 
formuli v vseh vrstnih redih s štiriindvajsetimi permutacijami in P x (P – 1) posameznih stav v 
poenostavljeni formuli. 
 
V tem zadnjem primeru mora igralec med drugim določiti ustrezna mesta v končnem vrstnem redu, 
ki ju morata zasesti dva osnovna konja iz njegove formule, vendar pa ni potrebno, da določi vrstni 
red ostalih konj, vsaka kombinacija štirih konj dejansko vključuje dve permutaciji konj brez dveh 
osnovnih konj v dveh možnih vrstnih redih. 
 
g) Formule »celotno polje enega konja« vključujejo vse stave, ki kombinirajo enega konja, 
izbranega s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani tri po 
tri. 
 
Če dirka vključuje N uradno prijavljenih konj, »celotno polje enega osnovnega konja« vključuje 4 x 
(N – 1) x (N – 2) posameznih kombinacij v formuli v vseh vrstnih redih s štiriindvajsetimi 
permutacijami in (N – 1) x (N – 2) x (N – 3) posameznih kombinacij v poenostavljeni formuli. V tem 
zadnjem primeru mora igralec določiti ustrezno mesto v končnem vrstnem redu, ki ga mora zasesti 
osnovni konj iz njegove formule, vendar pa ni potrebno, da določi vrstni red ostalih konj, vsaka 
kombinacija štirih konj dejansko vključuje šest permutacij konj brez osnovnega konja v šestih 
možnih vrstnih redih. 
 
h) Formule »delno polje enega konja« vključujejo vse stave, ki kombinirajo enega osnovnega konja, 
izbranega s strani stavca, z vsemi ostalimi konji, ki so uradno prijavljeni v dirko, obravnavani tri po 
tri. 
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Če ta izbor vključuje P konj, »delno polje enega konja« vključuje 4 x P x (P – 1) x (P – 2) 
posameznih stav v formuli v vseh vrstnih redih s štiriindvajsetimi permutacijami in P x (P –1) x (P – 
2) posameznih stav v poenostavljeni formuli. V tem zadnjem primeru mora igralec med drugim 
določiti ustrezno mesto v končnem vrstnem redu, ki ga mora zasesti osnovni konj iz njegove 
formule, vendar pa ni potrebno, da določi vrstni red ostalih konj iz svojega izbora, vsaka 
kombinacija štirih konj dejansko vključuje šest permutacij konj brez osnovnega konja v šestih 
možnih vrstnih redih. 
 
i) Vrednosti formul »celotno polje« so določene v skladu s številom konj, ki so uradno prijavljeni v 
dirko v uradnem biltenu hipodroma in na uradnem seznamu tekmovalcev združenja, ob 
upoštevanju, kadar je to potrebno, konj, ki so odjavljeni v trenutku vplačila stave. 
 
j) Formula "prostega polja" zajema vse kombinacije enot (P × P '× P' '× P' '') v določenem 
relativnem vrstnem redu, ki na prvem mestu kombinira konje, na drugem mestu konje P , P '' na 
tretjem mestu in P '' 'na četrtem mestu, z izjemo tistih z enakim številom enih in istih konj. 
 
k) Primeri: 
 

- Če igralec izbere 5 konjev v poenostavljeni "kombinirani" formuli, K = 5, stavi zapis (K x (K 
1) x (K 2) x (K 3))/24 kombinacije enot, torej (5 x 4 x 3 x 2)/24 = 5 kombinacij enot. 

 
- Če želi ta igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s štiriindvajsetimi permutacijami, 

ta "kombinirani" vključuje kombinacije 5 x 4 x 3 x 2 = 120 enot. 
 

- Če igralec v poenostavljeni formuli vplača osnovno "skupno polje treh konj" in ima dirka 14 
nastopajočih, N = 14 in igralec vplača (N-3) kombinacije enot, tj. 11. Če ta igralec želi to 
vplačati Formula stava v vseh naročilih s štiriindvajsetimi permutacijami vključuje to "skupno 
polje treh konj" 24 x 11 = 264 kombinacij enot. 
 
- Če igralec v poenostavljeni formuli vplača osnovno "delno polje treh konj" in igralec v svoji 
izbiri označi 3 povezane konje, P = 3, vplača (P) kombinacije enot, tj. 3. Če želi  igralec 
vplačati to stavo v formuli pri vseh naročilih s štiriindvajsetimi permutacijami vključuje to 
"delno polje treh konj" kombinacije 24 x 3 = 72 enot. 
 
- Če igralec vplača prosto polje tako, da izbere dva konja na vsakem od prvih treh mest in 
enega konja na četrtem mestu, ne da bi na vsakem mestu obstajal enak konj, je P = 2, P '= 
2, P' '= 2 in P '' '= 1. Zapisi stav (2 × 2 × 2 × 1) = 8 kombinacij enot v določenem relativnem 
vrstnem redu. 

 
 

124. člen 
 

Posebni primeri 
 
Vse stave iz tega poglavja so povrnjene, kadar so v končnem vrstnem redu uvrščeni manj kot štirje 
konji. 
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4. POGLAVJE - Določbe v zvezi z izračunov kvot 
 

125. člen 
 

Tabela citatov 
 
Vsaka posamezna stava, ki izhaja iz formul, vplačanih na stave in predvidenih v tem naslovu, je 
integrirana v tabelo, ki se imenuje tabela citatov in ki je skupena za posamezno dirko. 
 
Tabelo citatov sestavlja razdelitev oznak številk konj po igralcih, kar se imenuje citat, v skladu z 
naslednjimi določbami: 
 
Citati se začnejo z 1. 
 
Citati stav »Trojček / točno« in stav, predvidenih v 3. poglavju tega naslova, za katere je treba 
izbrati konje v točnem vrstnem redu, so obravnavani tako, da je tabela citatov povečana za 
vrednost vložka za vsako posamezno stavo, za vsako navedeno številko konj med stavami na 
mestu njihovega citata. 
 
Citati stav »Trojček« so obravnavani tako, da je tabela citatov povečana za vrednost vložka za 
vsako posamezno stavo, razdeljeno za vsako navedeno številko konja v stavah za tretjino za vsako 
od treh možnih pozicij stave. 
 
Citati odjavljenega konja so 0. 
 
Primer citatnih tabel 
Primer kotacijske tabele za stavo »Trojček« pri 4,50 € s konji 1 - 2 - 3: 
 

Tabela citatov pred registracijo: Tabela citatov pred registracijo: 

  

 
 
Primer kotacijske tabele za stavo 1,55 € "Trio Ordre" s konji 2 - 1 - 5: 

Tabela citatov pred registracijo: Tabela citatov pred registracijo: 
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Primer kotacijske tabele za stavo iz poglavja 3 v višini 1,00 EUR s konji 4 - 1 - 5 - 3: 
 

Tabela citatov pred registracijo: Tabela citatov pred registracijo: 

 

 

 
 
 

126. člen 
Teoretična verjetnost vsakega možnega končnega vrstnega reda 

 
Citati, prestavljeni v tabelah, predstavljajo oceno igralcev, ki se nanaša na verjetnost, da vsak konj 
zasede vsako mesto v končnem vrstnem redu. 
 
Verjetnost, da bo konj zasedel neko mesto, je enaka odstotku, ki je rezultat deljenja skupne 
vrednosti citatov tega konj na poziciji, ki ustreza temu mestu, s celotnim številom citatov za vse 
konje na tej isti poziciji, zmanjšanim za citate za to pozicijo za enega ali več konj, ki so že uvrščeni 
na mesto pred tem. 
 

1. Točni vrstni red treh konj 
 
Verjetnost, povezana z danim vrstnim redom treh konj, je enaka verjetnosti, da je dan prvi konj v 
vrstnem redu na prvem mestu, pomnoženi za verjetnosti, da je dan drugi konj v vrstnem na drugem 
mestu, pomnoženi za verjetnost, da je dan tretji konj v vrstnem redu na tretjem mestu. 
 
Vsota verjetnosti za vsakega od možnih vrstnih redov je enaka 100 %. 
 

2. Točni vrstni red štirih konj 
 
Verjetnost, povezana z danim vrstnim redom štirih konj, je enaka verjetnosti, da je prvi konj v 
vrstnem redu na prvem mestu, pomnoženi za verjetnost, da je drugi konj v vrstnem redu na drugem 
mestu, pomnoženi za verjetnost, da je tretji konj v vrstnem redu na tretjem mestu, pomnoženi za 
verjetnost, da je četrti konj v vrstnem redu na četrtem mestu. 
 
Vsota verjetnosti za vsakega od možnih vrstnih redov je enaka 100 %. 
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127. člen 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo 

 

1. Stava »Trojček« 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, šestih permutacij, ki vključujejo tri konje plačljive kombinacije, uvrščene na prva tri mesta v 
končnem vrstnem redu; 
 
– v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, šestih permutacij, ki vključujejo 
tri konje plačljive kombinacije, uvrščene na prva tri mesta v končnem vrstnem redu. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček 1 NP« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v 
končnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v končnem vrstnem redu. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček 2 NP« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo enega konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v 
končnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
 

2. Stava »Trojček / točno« 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček / točno« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacije, ki vključuje konje plačljive kombinacije, izbrane v točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacije oz. permutacij, ki 
vključujejo konje plačljive kombinacije, izbrane v točnem vrstnem redu. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček / točno 1 NP« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v točnem vrstnem redu. 
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Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Trojček / točno 2 NP« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo enega konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v 
končnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
 

3. Stava, predvidena v 3. poglavju 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za kvoto »Petorček« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. 
člena, permutacije, ki vključuje štiri konje plačljive kombinacije, izbrane v točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacije oz. permutacij, ki 
vključujejo štiri konje plačljive kombinacije, izbrane v točnem vrstnem redu. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Special 1 NP« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacije, ki vključuje tri konje plačljive kombinacije, izbrane v točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacije oz. permutacij, ki 
vključujejo tri konje plačljive kombinacije, izbrane v točnem vrstnem redu. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo »Special 2 NP« je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v točnem vrstnem redu. 
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Primer izračuna verjetnosti danega prihoda. 
Primer izračuna verjetnosti prihoda 1-2-3 za stavo »Trojček« iz naslednje konsolidirane citatne 
tabele: 
 

 
 
Verjetnost prihoda 1-2-3 je enaka vsoti verjetnosti 6 možnih permutacij teh 3 konj. 
 
Verjetnost zaključka 1-2-3 za stavo »Trojček« je enaka: 
 
- 236/625, tj. 236 € na konju št. 1, ki je bil prvi od 625 €, prijavljenih na prvo mesto, 
 
- da se pomnoži 151/419, tj. 151 €, ki se igra na konju št. 2, se uvrsti na drugo mesto od 625 EUR, 
vpisanih na drugi poziciji minus 206 EUR na konjih št. 1, imenovanih na drugi poziciji, 
 
- da se pomnoži 126/308, tj. 126 €, ki se igra na konju št. 3, uvrščen tretji od 625 €, vpisanih na 
tretjem mestu, minus 181 €, vpisanih na konju št. konj št. 2, imenovan na tretjem mestu, 
ali 5,57%. 
 
Enako nadaljujemo pri 5 drugih permutacijah in tako dobimo skupno verjetnost 23,60%, razčlenjeno 
na naslednji način: 
 
5,57% (verjetnost prihoda 1-2-3) + 4,66% (verjetnost prihoda 1-3-2) + 4,44% (verjetnost prihoda 2-
1-3) + 3,18% (verjetnost prihoda 2-3-1) + 3,10% (verjetnost prihoda 3-1-2) + 2,65% (verjetnost 
prihoda 3-2-1). 
 
Primer izračuna verjetnosti prihoda 1-2-3 za stavo "Trojček / točno" iz naslednje konsolidirane 
tabele citatov: 
 

 
 
 
Verjetnost prihoda v cilj 1-2-3 za stavo "Trojček / točno" je torej enaka: 
 
- 236/625, tj. 236 € na konju št. 1, ki je bil prvi od 625 €, prijavljenih na prvo mesto, 
 
- da se pomnoži 151/419, tj. 151 €, ki se igra na konju št. 2, se uvrsti na drugo mesto od 625 EUR, 
vpisanih na drugi poziciji minus 206 EUR na konjih št. 1, imenovanih na drugi poziciji, 
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- da se pomnoži 126/308, tj. 126 € na konju št. 3 se uvrsti na tretje mesto od 625 EUR, vpisanih na 
tretjem mestu, minus 181 EUR, vpisanih na konju št. 1, določenem na tretjem mestu, minus 136 
EUR, vnesenih v konj št. 2, imenovan na tretjem mestu, ali 5,57%. 
 
Primer izračuna verjetnosti prihoda 1-2-3-4 za stavo iz poglavja 3 iz naslednje konsolidirane citatne 
tabele: 
 

 
 
Verjetnost prihoda 1-2-3-4 za stavo iz poglavja 3 je enaka: 
 
- 236/625, tj. 236 € na konju št. 1, ki je bil prvi od 625 €, prijavljenih na prvo mesto, 
 
- da se pomnoži 151/419, tj. 151 €, ki se igra na konju št. 2, se uvrsti na drugo mesto od 625 EUR, 
vpisanih na drugi poziciji minus 206 EUR na konjih št. 1, imenovanih na drugi poziciji, 
 
- da se pomnoži 126/308, tj. 126 €, ki se igra na konju št. 3, uvrščen tretji od 625 €, vpisanih na 
tretjem mestu, minus 181 €, vpisanih na konju št. konj št. 2, imenovan na tretjem mestu, 
 
- da se pomnoži 26/52, tj. 26 € na konju št. 4 je na četrtem mestu od 105 €, vpisanih na četrtem 
mestu, minus 11 €, vpisanih na konju št. 1, določenem na četrtem položaju minus 16 €, vpisanih v 
konj št. 2 na četrtem položaju minus 26 €, vpisan na konju št. 3, imenovan na četrtem položaju, ali 
2,78%. 
 
 

128. člen 

Določitev težavnostnih koeficientov za vsako plačljivo kombinacijo 
 
Po dogovoru težavnostni koeficient za plačljivo kombinacijo za eno od kvot »Trojček«, »Trojček / 
točno« ali »Petorček« za stave, predvidene v tem poglavju, velja za referenco. Enak je 1. 
 
Težavnostni koeficienti za vsako od ostalih plačljivih kombinacij izražajo ustrezno težavnost, da se 
najde vsaka od ostalih plačljivih kombinacij glede na to, da se najde tista referenčne plačljive 
kombinacije. 
 
Te težavnostni koeficienti so izračunani z razmerjem med verjetnostjo za referenčno plačljivo 
kombinacijo in tisto za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
V primeru mrtve dirke: 
 
– referenčna plačljiva kombinacija bo tista, ki vključuje najmočnejšo teoretično verjetnosti, kot je 
določena v 126. členu, med vsemi plačljivimi za isto mesto kvote. V primeru enakosti teh verjetnosti 
med dvema ali več kombinacijami bo referenčna plačljiva kombinacija tista, ki vključuje najmanjše 
število konj. 
 
– Da bi se ohranil težavnosti koeficient enak 1 za to referenčno plačljivo kombinacijo, je težavnostni 
koeficient za vsako plačljivo kombinacijo, dobljen na podlagi 1, 2 ali 3 zgoraj, najprej deljen s 
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številom plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, za mesto predvidene 
plačljive kombinacije in nato pomnožen s številom plačljivim kombinacij, različnih glede na konje, ki 
jih sestavljajo, za mesto kvote referenčne plačljive kombinacije. 
 
Za stavo rečemo, da je obravnavana, kadar je predlagana za vplačilo na neko dirko in ni povrnjena 
ob upoštevanju specifičnih določb, ki veljajo za to stavo. 
 
1. Kadar so stave »Trojček«, »Trojček / točno« in tista, predvidena v 3. poglavju, obravnavane za 
isto dirko ali kadar je stava »Trojček« obravnavana bodisi s stavo »Trojček / točno« bodisi s stavo, 
predvideno v 3. poglavju za isto dirko, je referenčna plačljiva kombinacija plačljiva kombinacij za 
mesto kvote »Trojček«. Njen težavnostni koeficient je enak 1. 
 
Težavnostni koeficient za vsako od ostalih plačljivih kombinacij za vsako mesto kvote za vse stave 
iz tega naslova je enak deljenju verjetnosti, dobljeni v 127. členu za plačljivo kombinacijo »Trojček«, 
ki je uporabljena kot referenčna, in verjetnosti, dobljeni v 127. členu za predvideno plačljivo 
kombinacijo. 
 
2. Kadar je stave »Trojček / točno« obravnavana s stavo, predvideno v 3. poglavju za isto dirko, je 
referenčna plačljiva kombinacija plačljiva kombinacij za mesto kvote »Trojček / točno«. Njen 
težavnostni koeficient je enak 1. 
 
Težavnostni koeficient za vsako od ostalih plačljivih kombinacij za vsako mesto kvote za vse stave 
»Trojček / točno« in plačljive kombinacije za vsako mesto stave, predvidene v 3. poglavju, je enak 
deljenju verjetnosti, dobljeni v 127. členu za plačljivo kombinacijo »Trojček / točno«, ki je 
uporabljena kot referenčna, in verjetnosti, dobljeni v 127. členu za predvideno plačljivo kombinacijo. 
 
3. Kadar je samo ena od stav iz tega naslov obravnavana za isto dirko, je referenčna plačljiva 
kombinacija določena na sledeči način: 
 
a) Za stavo »Trojček«: referenčna plačljiva kombinacija je plačljiva kombinacija za mesto kvote 
»Trojček«. Njen težavnostni koeficient je enak 1. 
 
Težavnostni koeficient za vsako od ostalih plačljivih kombinacij za vse stave »Trojček« je enak 
deljenju verjetnosti, dobljeni v 127. členu za mesto kvote »Trojček«, in verjetnosti, dobljeni v 127. 
členu za predvideno mesto kvote. 
 
b) Za stavo »Trojček / točno«: referenčna plačljiva kombinacija je plačljiva kombinacija za mesto 
kvote »Trojček / točno«. Njen težavnostni koeficient je enak 1. 
 
Težavnostni koeficient za vsako od ostalih plačljivih kombinacij za vse stave »Trojček / točno« je 
enak deljenju verjetnosti, dobljeni v 127. členu za mesto kvote »Trojček / točno«, in verjetnosti, 
dobljeni v 127. členu za predvideno mesto kvote. 
 
c) Za stavo, predvideno v 3. poglavju: referenčna plačljiva kombinacija je plačljiva kombinacija za 
mesto kvote »Petorček«. Njen težavnostni koeficient je enak 1. 
 
Težavnostni koeficient za vsako od ostalih plačljivih kombinacij za stave, predvidene v 3. poglavju, 
je enak deljenju verjetnosti, dobljeni v 127. členu za plačljivo kombinacijo za kvoto »Petorček«, in 
verjetnosti, dobljeni v 127. členu za predvideno plačljivo kombinacijo. 
 
Primer določitve koeficientov težavnosti. 
na podlagi verjetnosti, povezane z vsako plačljivo kombinacijo, primera običajnega prihoda iz 127. 
člena tega poglavja, ko se stave »Trojček«, "Trojček / točno" in stave iz poglavja 3 delijo na isti dirki 
: 
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Za stavo »Trojček«: 1; 
Za stavo "Trojček / točno" 23,60%, deljeno s 5,57% = 4,24; 
Za stavo iz poglavja 3: 23,60%, deljeno z 2,78% = 8,48. 
 
 
 
 

129. člen 
Maksimalni deleži 

 
a) V vseh primerih vrstnih redov, vključno s tistimi, predvidenimi v 132. členu, za vsako plačljivo 
kombinacijo za mesto kvote »Petorček« stave, predvidene v 3. poglavju, mora biti njegov 
težavnostni koeficient, dobljen pod 1 ali 2 128. člena, enak največ stokratniku najmanjšega 
težavnostnega koeficienta plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno«, ki vključuje iste tri konje. 
Če temu pogoju ni zadoščeno z upoštevanjem pravil določanja težavnostnih koeficientov, 
opredeljenih v 128. členu, je težavnostni koeficient za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote 
»Petorček« stave, predvidene v 3. poglavju, enak najmanjšemu težavnostnemu koeficientu 
plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno«, ki vključuje iste konje, pomnoženemu s 100. 
 
b) V primeru običajnega prihoda v cilj in v primeru mrtve dirke je za vsako plačljivo kombinacijo za 
mesto kvote »Trojček 1 NP«, mora biti njen težavnostni koeficient, dobljen pod 1 ali pod a) 3. točke 
128. člena, enak najmanjšemu težavnostnemu koeficientu plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček«, 
ki vključuje iste konje. Če temu pogoju ni zadoščeno z upoštevanjem pravil določanja težavnostnih 
koeficientov, opredeljenih v 128. členu, je težavnostni koeficient za vsako plačljivo kombinacijo za 
mesto kvote »Trojček 1 NP« enak najmanjšemu težavnostnemu koeficientu plačljivih kombinacij za 
kvoto »Trojček«, ki vključuje iste konje. 
 
c) V primeru običajnega prihoda v cilj in v primeru mrtve dirke je za vsako plačljivo kombinacijo za 
mesto kvote »Trojček 2 NP«, mora biti njen težavnostni koeficient, dobljen pod 1 ali pod a) 3. točke 
128. člena, enak najmanjšemu težavnostnemu koeficientu plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček 1 
NP«, ki vključuje istega konja. Če temu pogoju ni zadoščeno z upoštevanjem pravil določanja 
težavnostnih koeficientov, opredeljenih v 128. členu, je težavnostni koeficient za vsako plačljivo 
kombinacijo za mesto kvote »Trojček 2 NP« enak najmanjšemu težavnostnemu koeficientu 
plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček 1 NP«, ki vključuje istega konja. 
 
Na enak način, kadar je to potrebno, v posebnih primerih, predvidenih v 132. členu, za vsako 
plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček 2 NP«, mora biti njen težavnostni koeficient, dobljen 
pod 1 ali pod a) 3. točke 128. člena, največ enak težavnostnemu koeficientu plačljivih kombinacij za 
kvoto »Trojček«, ki vključuje istega konja. Če temu pogoju ni zadoščeno z upoštevanjem pravil 
določanja težavnostnih koeficientov, opredeljenih v 128. členu, je težavnostni koeficient za vsako 
plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček 2 NP« enak najmanjšemu težavnostnemu koeficientu 
plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček«, ki vključuje istega konja. 
 
d) V posebnih primerih, predvidenih v 132. členu, za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote 
»Trojček / točno 2 NP«, mora biti njen težavnostni koeficient, dobljen pod 1 128. člena, največ enak 
težavnostnemu koeficientu plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček 2 NP«, ki vključuje istega konja. 
Če temu pogoju ni zadoščeno z upoštevanjem pravil določanja težavnostnih koeficientov, 
opredeljenih v 128. členu, je težavnostni koeficient za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote 
»Trojček / točno 2 NP« enak težavnostnemu koeficientu plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / 
točno 2 NP«, ki vključuje istega konja. 
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130. člen 
Izračun kvot 

 
Za vsako od stav, predvidenih v tem naslovu in obravnavanih za isto dirko, je od celotnega zneska 
vložkov odštet znesek povrnjenih stav, nato sorazmerni odbitek na vložke za vsako od stav, tako 
dobimo delitveni sklad za vsako od stavo. 
 
Ti delitveni skladi so združeni, s čimer je oblikovan skupeni delitveni sklad. Za vse določbe v 
nadaljevanju, v kolikor ni določeno drugače: 
 
– termin »vložki«, kadar se uporablja za izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po 
sorazmernem odbitku na vložke; 
 
– stopnja sorazmernega odbitka na vložke, ki velja za vložke in skupne bruto kvote za mesta kvot 
»Special 1 NP« in »Special 2 NP« stave, predvidene v 3. poglavju, je ta, ki velja za stavo »Trojček / 
točno«, kadar je ta obravnavana; 
 
– stopnja sorazmernega odbitka na vložke, ki velja za vložke in za skupno bruto kvoto oz. skupne 
bruto kvote za mesta kvote »Trojček / točno 2 NP« je ta, ki velja za stavo »Trojček«, kadar je ta 
obravnavana. 
 
Izračun kvot je izveden, kot sledi: 
 
I. – Kadar so stave »Trojček«, »Trojček / točno«, in stava, predvidene v 3. poglavju, obravnavane 
za isto dirko ali kadar je stava »Trojček« obravnavana bodisi s stavo »Trojček / točno« bodisi s 
stavo, predvideno v 3. poglavju, za isto dirko. 
 
Celotni znesek vložkov vsake plačljive kombinacije za vsako od mest kvot vsake od stav, 
navedenih zgoraj, je ponderiran s težavnostnimi koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod 1 
128. člena, ob upoštevanju določb 129. člena, za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev skupenega delitvenega sklada sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih vložkov, 
ponderiranih za vsako od kombinacij, kot dobljeno v prejšnjem odstavku, predstavlja referenčno 
kvoto. 
 

a) Stava »Trojček« 
 
i. Kvota »Trojček« 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj je tehnična bruto kvota »Trojček« kombinacije, določene pod 1 
128. člena, ki je uporabljena kot referenčna, enaka referenčni kvot. Če obstajajo vložki za to mesto 
kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« enaka svoji tehnični kvoti. 
 
V primeru mrtve dirke je tehnična bruto kvota »Trojček« vsake od plačljivih kombinacij, različnih 
glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 
6. odstavku 128. člena, enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je 
rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček«. Če 
obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« za vsako plačljivo kombinacijo 
enaka njeni tehnični kvoti. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« 
enaka svoji tehnični kvoti. 
 

ii. Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček 1 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 
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128. člena, ali kadar je to potrebno, določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 1 
NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 1 NP« za vsako 
plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Trojček 1 NP«. 
 

iii. Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček 2 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 
128. člena, ali kadar je to potrebno, določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 2 
NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 2 NP« za vsako 
plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Trojček 2 NP«. 
 

b) Stava »Trojček / točno« 
 
i. Kvota »Trojček / točno« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 
128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček / točno«. Če obstajajo vložki za to mesto 
kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični 
kvoti. 
 

ii. Kvota »Trojček / točno 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je 
enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb 
pod 1 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 1 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto 
kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni 
tehnični kvoti »Trojček / točno 1 NP«. 
 

iii. Kvota »Trojček / točno 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je 
enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb 
pod 1 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 2 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto 
kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni 
tehnični kvoti »Trojček / točno 2 NP«. 
 

c) Stava, predvidena v 3. poglavju 
 
i. Kvota »Petorček« 
 
Tehnična bruto kvota »Petorček« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 
128. člena, ali kadar je to potrebno, določb 129. člena, za vsako od teh plačljivih kombinacij 
»Petorček«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Petorček« za vsako 
plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

ii. Kvota »Special 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Special 1 NP« je enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
»Special 1 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 1 NP« za 
vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Special 1 NP«. 
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iii. Kvota »Special 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Special 2 NP« je enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
»Special 2 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 2 NP« za 
vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Special 2 NP«. 
 

II. – Kadar je stava »Trojček / točno« organizirana s stavo, predvideno v 3. poglavju, 
za isto dirko 
 
Celotni znesek vložkov vsake plačljive kombinacije za vsako od mest kvot vsake od stav, 
navedenih zgoraj, je ponderiran s težavnostnimi koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod 2 
128. člena, ob upoštevanju določb 129. člena, za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega skupenega delitvenega sklada sorazmerno s celotnim zneskom 
plačljivih vložkov, ponderirano za vsako od kombinacij predstavlja referenčno kvoto. 
 

a) Stava »Trojček / točno« 
 
i) Kvota »Trojček / točno« 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj je tehnična bruto kvota »Trojček / točno« kombinacije, določene 
pod 2 128. člena, ki je uporabljena kot referenčna, enaka referenčni kvoti. Če obstajajo vložki za to 
mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni 
tehnični kvoti. 
 
V primeru mrtve dirke je tehnična bruto kvota »Trojček / točno« vsake od plačljivih kombinacij, 
različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 
4., 5. in 6. odstavku 128. člena, enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki 
je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček / točno«. 
Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako plačljivo 
kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

ii. Kvota »Trojček / točno 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je 
enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb 
pod 2 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 1 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto 
kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni 
tehnični kvoti »Trojček / točno 1 NP«. 
 

iii. Kvota »Trojček / točno 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je 
enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb 
pod 2 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 2 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto 
kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni 
tehnični kvoti »Trojček / točno 2 NP«. 
 

b) Stava, predvidena v 3. poglavju 
 
i. Kvota »Petorček« 
 
Tehnična bruto kvota »Petorček« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 
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128. člena, ali kadar je to potrebno, določb 129. člena, za vsako od teh plačljivih kombinacij 
»Petorček«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Petorček« za vsako 
plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

ii. Kvota »Special 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Special 1 NP« je enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
»Special 1 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 1 NP« za 
vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

iii. Kvota »Special 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Special 2 NP« je enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
»Special 2 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 2 NP« za 
vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Special 2 NP«. 
 
III. – Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava »Trojček«, je celotni znesek vložkov vsake 
plačljive kombinacij za vsako mesto kvot za vsako od stav »Trojček« ponderiran s težavnostnimi 
koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod a) 3. točke 128. člena, ob upoštevanju določb 129. 
člena, za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega delitvenega sklada sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih vložkov, 
ponderirano za vsako od kombinacij predstavlja referenčno kvoto. 
 

a) Kvota »Trojček« 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj je tehnična bruto kvota »Trojček« kombinacije, določene pod a) 
3. točke 128. člena, ki je uporabljena kot referenčna, enaka referenčni kvot. Če obstajajo vložki za 
to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« za plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 
V primeru mrtve dirke je tehnična bruto kvota »Trojček« vsake od plačljivih kombinacij, različnih 
glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 
6. odstavku 128. člena, enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je 
rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček«. Če 
obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« za vsako plačljivo kombinacijo 
enaka njeni tehnični kvoti. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« 
enaka svoji tehnični kvoti. 
 

b) Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček 1 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod a) 3. 
točke 128. člena, ali kadar je to potrebno, določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
»Trojček 1 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 1 NP« za 
vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Trojček 1 NP«. 
 

c) Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček 2 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je enaka 
referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod a) 3. 
točke 128. člena, ali kadar je to potrebno, določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
»Trojček 2 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 2 NP« za 
vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Trojček 2 NP«. 
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IV. – Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava »Trojček / točno«, je celotni znesek vložkov 
vsake plačljive kombinacij za vsako mesto kvot za vsako od stav »Trojček / točno« ponderiran s 
težavnostnimi koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod b) 3. točke 128. člena, za vsako od 
teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega delitvenega sklada sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih vložkov, 
ponderirano za vsako od kombinacij predstavlja referenčno kvoto. 

 
a) Kvota »Trojček / točno« 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj je referenčna bruto kvota »Trojček / točno« kombinacije, 
določene pod b) 2. točke 128. člena, ki je uporabljena kot referenčna, enaka referenčni kvoti. Če 
obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« za plačljivo kombinacijo 
enaka njeni tehnični kvoti. 
 
V primeru mrtve dirke je tehnična bruto kvota »Trojček / točno« vsake od plačljivih kombinacij, 
različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 
4., 5. in 6. odstavku 128. člena, enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki 
je rezultat upoštevanja določb pod b) 2. točke 128. člena za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 
/ točno«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« za vsako 
plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

b) Kvota »Trojček / točno 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je 
enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb 
pod b) 1. točke 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 1 NP«. Če obstajajo vložki za 
to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka 
njeni tehnični kvoti »Trojček / točno 1 NP«. 
 

c) Kvota »Trojček / točno 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote je 
enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb 
pod b) 2. točke 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Trojček 1 NP«. Če obstajajo vložki za 
to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka 
njeni tehnični kvoti »Trojček / točno 2 NP«. 
 
V. – Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava, predvidena v 3. poglavju, je celotni znesek 
vložkov vsake plačljive kombinacije za vsako mesto kvot za stavo, predvideno v 3. poglavju, 
ponderiran s težavnostnimi koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. člena, 
za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega delitvenega sklada sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih vložkov, 
ponderirano za vsako od kombinacij predstavlja referenčno kvoto. 
 

a) Kvota »Petorček« 
 
V primeru običajnega prihoda v cilj je tehnična bruto kvota »Petorček« kombinacije, določene pod 
c) 3. točke 128. člena, ki je uporabljena kot referenčna, enaka referenčni kvoti. Če obstajajo vložki 
za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Petorček« za plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični 
kvoti. 
 
V primeru mrtve dirke je tehnična bruto kvota »Petorček« vsake od plačljivih kombinacij, različnih 
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glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 
6. odstavku 128. člena, enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je 
rezultat upoštevanja določb pod c) 1. točke 128. člena za vsako od plačljivih kombinacij za kvoto 
»Petorček«. Če obstajajo plačljivi vložki za to kvoto, je skupna bruto kvota »Petorček« za vsako 
plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

b) Kvota »Special 1 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Special 1 NP« je enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. člena, za vsako od plačljivih 
kombinacij »Special 1 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 1 
NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti. 
 

c) Kvota »Special 2 NP« 
 
Tehnična bruto kvota »Special 2 NP« je enaka referenčni kvoti, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. člena, za vsako od plačljivih 
kombinacij »Special 2 NP«. Če obstajajo vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 2 
NP« za vsako plačljivo kombinacijo enaka njeni tehnični kvoti »Special 2 NP«. 
 
Primer izračuna razmerja v primeru običajnega prihoda v cilj, ko se stave "Trio", "Trio Ordre" in tiste 
iz poglavja 3 obdelujejo na isti dirki. 
Določitev mase, ki se deli. 
 

 
 
 
Določitev ponderiranih plačljivih vložkov (težavnostni koeficienti so povzeti iz primera 128. člena 
tega poglavja). 
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Izračun razmerij. 

 
Opomba: izračuni se izvedejo do šeste številke za decimalno vejico, vendar so za boljšo berljivost 
predstavljeni z zaokrožitvijo na drugo decimalno mesto. 
 

 
131. člen 

Najmanjše kvote 
 
Če upoštevanja pravil, izpostavljenih v 130. členu, vodi do neto kvote, plačane v Franciji, ki je 
manjša od 1,10 € za eno od kvot, je postopek sledeč: 
 
Za vse določbe v nadaljevanju, v kolikor ni določeno drugače: 
 
– termin »vložki«, kadar se uporablja za izplačljive kombinacije, zajema neto izplačljive vložke po 
sorazmernem odbitku na vložke; 
 
– stopnja sorazmernega dobitka na vložkov, ki velja za vložke, skupne bruto kvote in pridržani 
koeficient mesta kvot »Special 1 NP« in »Special 2 NP« stave, predvidene v 3. poglavju, je enaka 
stopnji, ki velja za stavo »Trojček / točno«, kadar je obravnavana ta stava; 
 
– stopnja sorazmernega dobitka na vložkov, ki velja za vložke, skupne bruto kvote in pridržani 
koeficient mesta kvote »Trojček / točno 2 NP«, je enaka stopnji, ki velja za stavo »Trojček«, kadar 
je obravnavana ta stava. 
 
Neto vrednost pridržanega koeficienta, opredeljenega v 20. členu, je enaka 0,8. V nadaljevanju 
tega člena pridržani koeficient pomeni bruto vrednost tega koeficienta, ki velja za plačljive vložke za 
vsako mesto kvote za vsako od obravnavanih stav na isti dirki, kot je opredeljeno, kadar je to 
potrebno, zgoraj. 
 
Skupeni delitveni sklad je zmanjšan za vsoto produktov pridržanih koeficientov s celotnim zneskom 
vložkov na plačljive kombinacije za vsako stavo iz tega naslova, obravnavano za dirko. Tako 
dobimo razdelitveni presežek. 
 
Izračun kvot je izveden, kot sledi: 
 
I. – Kadar so stave »Trojček«, »Trojček / točno« in stava, predvidena v 3. poglavju, obravnavane za 
isto dirko ali kadar je stava »Trojček« obravnavana bodisi s stavo »Trojček / točno« bodisi s stavo, 
predvideno v 3. poglavju, za isto dirko, je celotni znesek vložkov vsake plačljive kombinacije za 
vsako od mest kvot za vsako od stav, navedenih zgoraj, ponderiran s težavnostnimi koeficienti, ki je 
rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, in kadar je to potrebno, določb 129. člena tega 
poglavja, za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka sorazmerno s celotnim zneskom vložkov 
vsake od teh plačljivih kombinacij predstavlja progresivno kvoto »Trojček«. 
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a) Stava »Trojček« 
 
i. Kvota »Trojček« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« kombinacije, 
določene pod 1 128. člena, ki se uporablja kot referenčna, enaka celotnemu znesku progresivne 
kvote »Trojček« in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je tako dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
V primeru mrtve dirke, če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota 
»Trojček« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 6. odstavku 128. 
člena, enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
za kvoto »Trojček«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem dostavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

ii. Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 1 NP«, in pridržanega koeficienta, 
določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

iii. Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 2 NP«, in pridržanega koeficienta, 
določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 

 
b) Stava »Trojček / točno« 
 
i. Kvota »Trojček / točno« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno«, in pridržanega koeficienta, določenega v 
šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

ii. Kvota »Trojček / točno 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake 
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od plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 1 NP«, in pridržanega koeficienta, 
določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

iii. Kvota »Trojček / točno 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 2 NP«, in pridržanega koeficienta, 
določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

c) Stava, predvidena v 3. poglavju 
 
i. Kvota »Petorček« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Petorček« vsake od plačljivih 
kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, pomnoženi s 
težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za vsako od 
plačljivih kombinacij »Petorček«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega 
člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

ii. Kvota »Special 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 1 NP« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij »Special 1 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem 
odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

iii. Kvota »Special 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 2 NP« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 1 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij »Special 2 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem 
odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
Če je po upoštevanju določb zgoraj razpoložljivi znesek bruto produkta stav tega poglavja manjša 
od minimuma, določenega v 22. členu, so vse stave iz tega naslova povrnjene, razen v primeru 
povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
II. – Kadar je stava »Trojček / točno« obravnavana s stavo, predvideno v 3. poglavju, za isto dirko, 
je celotni znesek vložkov vsake plačljive kombinacije za vsako od mest kvot vsake od stav, 
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navedenih zgoraj, ponderiran s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2. 
128. člena, ali kadar je to potrebno določb 129. člena, za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih 
vložkov, ponderiranih za vsako kombinacijo, predstavlja progresivno kvoto »Trojček / točno«. 
 

a) Stava »Trojček / točno« 
 
i. Kvota »Trojček / točno« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« kombinacije, 
določene pod 2 128. člena, ki se uporablja kot referenčna, enaka celotnemu znesku progresivne 
kvote »Trojček / točno« in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena 
. 
Če je tako dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
V primeru mrtve dirke, če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 
/ točno« vsake od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je 
uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 6. odstavku 128. člena, enaka celotnemu znesku 
progresivne kvote »Trojček / točno«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat 
upoštevanja določb pod 2 128. člena, za vsako od teh plačljivih kombinacij »Trojček / točno«, in 
pridržanega koeficienta, določenega v šestem dostavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

ii. Kvota »Trojček / točno 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / 
točno«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, 
za vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 1 NP«, in pridržanega koeficienta, 
določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

iii. Kvota »Trojček / točno 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / 
točno«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, 
za vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 2 NP«, in pridržanega koeficienta, 
določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

b) Stava, predvidena v 3. poglavju 
 
i. Kvota »Petorček« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Petorček« vsake od plačljivih 
kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trio /točno«, pomnoženi 
s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, ali kadar je to 
potrebno določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Petorček«, in pridržanega 
koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
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Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

ii. Kvota »Special 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 1 NP« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / točno«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij »Special 1 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem 
odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

iii. Kvota »Special 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 2 NP« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / točno«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 2 128. člena, za 
vsako od plačljivih kombinacij »Special 2 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem 
odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
Če je po upoštevanju določb zgoraj razpoložljivi znesek bruto produkta stav tega poglavja manjša 
od minimuma, določenega v 22. členu, so vse stave iz tega naslova povrnjene, razen v primeru 
povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
III. – Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava »Trojček«, je celotni znesek vložkov vsake 
plačljive kombinacije za vsako mesto kvot za stavo »Trojček«, ponderiran s težavnostnimi 
koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod a) 3. točke 128. člena, ob upoštevanju, kadar je to 
potrebno, določb 129. člena, za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih 
vložkov, ponderiranih za vsako kombinacijo, predstavlja progresivno kvoto »Trojček«. 
 

a) Kvota »Trojček« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček« kombinacije, 
določene pod a) 3. točke 128. člena, ki se uporablja kot referenčna, enaka celotnemu znesku 
progresivne kvote »Trojček« in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je tako dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
V primeru mrtve dirke, če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota 
»Trojček« vsake od plačljivih kombinacij za to mesto kvote, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, razen tiste, ki je uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 6. odstavku 128. 
člena, enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, pomnoženi s težavnostnim 
koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod 3 128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij 
za kvoto »Trojček«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem dostavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

b) Kvota »Trojček 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
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pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod a) 3. točke 128. 
člena, ali kadar je to potrebno določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij za kvoto 
»Trojček / točno 1 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

c) Kvota »Trojček 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod a) 3. točke 128. 
člena, ali kadar je to potrebno določb 129. člena, za vsako od plačljivih kombinacij za kvoto 
»Trojček / točno 2 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
Če je po upoštevanju določb zgoraj razpoložljivi znesek bruto produkta stav tega poglavja manjša 
od minimuma, določenega v 22. členu, so vse stave iz tega naslova povrnjene, razen v primeru 
povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
IV. Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava »Trojček / točno«, je celotni znesek vložkov 
vsake plačljive kombinacij za vsako mesto kvot za vsako od stav »Trojček / točno« ponderiran s 
težavnostnimi koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod b) 3. točke 128. člena, za vsako od 
teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih 
vložkov, ponderiranih za vsako kombinacijo, predstavlja progresivno kvoto »Trojček / točno«. 
 

a) Kvota »Trojček / točno« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno« kombinacije, 
določene pod b) 2. točke 128. člena, ki se uporablja kot referenčna, enaka celotnemu znesku 
progresivne kvote »Trojček / točno« in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega 
člena. 
 
Če je tako dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
V primeru mrtve dirke, če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček 
/ točno« vsake od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki je 
uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 6. odstavku 128. člena, enaka celotnemu znesku 
progresivne kvote »Trojček / točno«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat 
upoštevanja določb pod b) 2. točke 128. člena, za vsako od teh plačljivih kombinacij »Trojček / 
točno«, in pridržanega koeficienta, določenega v šestem dostavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

b) Kvota »Trojček / točno 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 1 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / 
točno«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod b) 2. točke 
128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček / točno 1 NP«, in pridržanega 
koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
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c) Kvota »Trojček / točno 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Trojček / točno 2 NP« vsake 
od plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček / 
točno«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod b) 3. točke 
128. člena, za vsako od plačljivih kombinacij  za kvoto »Trojček / točno 2 NP«, in pridržanega 
koeficienta, določenega v šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
Če je po upoštevanju določb zgoraj razpoložljivi znesek bruto produkta stav tega poglavja manjša 
od minimuma, določenega v 22. členu, so vse stave iz tega naslova povrnjene, razen v primeru 
povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 
V. – Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava, predvidena v 3. poglavju, je celotni znesek 
vložkov vsake plačljive kombinacije za vsako mesto kvot za stavo, predvideno v 3. poglavju, 
ponderiran s težavnostnimi koeficienti, ki so rezultat upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. člena, 
za vsako od teh kombinacij. 
 
Razdelitev tako dobljenega razdelitvenega presežka sorazmerno s celotnim zneskom plačljivih 
vložkov, ponderiranih za vsako kombinacijo, predstavlja progresivno kvoto »Petorček«. 
 

a) Kvota »Petorček« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Petorček« kombinacije, 
določene pod c) 3. točke 128. člena, ki se uporablja kot referenčna, enaka celotnemu znesku 
progresivne kvote »Petorček« in pridržanega koeficienta, določenega v šestem odstavku tega 
člena. 
 
Če je tako dobljena neto kvota manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
V primeru mrtve dirke, če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota 
»Petorček« vsake od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih sestavljajo, razen tiste, ki 
je uporabljena kot referenčna in določena v 4., 5. in 6. odstavku 128. člena, enaka celotnemu 
znesku progresivne kvote »Petorček«, pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat 
upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. člena, za vsako od teh plačljivih kombinacij »Petorček«, in 
pridržanega koeficienta, določenega v šestem dostavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

b) Kvota »Special 1 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 1 NP« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvot enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Trojček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. 
člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Special 1 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v 
šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 

c) Kvota »Special 2 NP« 
 
Če obstajajo plačljivi vložki za to mesto kvote, je skupna bruto kvota »Special 2 NP« vsake od 
plačljivih kombinacij za to mesto kvote enaka celotnemu znesku progresivne kvote »Petorček«, 
pomnoženi s težavnostnim koeficientom, ki je rezultat upoštevanja določb pod c) 3. točke 128. 
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člena, za vsako od plačljivih kombinacij »Special 2 NP«, in pridržanega koeficienta, določenega v 
šestem odstavku tega člena. 
 
Če je katera od tako dobljenih neto kvot manjša od 1,10 €, se upoštevajo določbe 20. člena. 
 
Če je po upoštevanju določb zgoraj razpoložljivi znesek bruto produkta stav tega poglavja manjša 
od minimuma, določenega v 22. členu, so vse stave iz tega naslova povrnjene, razen v primeru 
povečanja, predvidenega v 22. členu. 
 

132. člen 
Posebni primeri 

 
I. – Kadar so stave »Trojček«, »Trojček / točno«, in stava, predvidene v 3. poglavju, obravnavane 
za isto dirko ali kadar je stava »Trojček« obravnavana bodisi s stavo »Trojček / točno« bodisi s 
stavo, predvideno v 3. poglavju, za isto dirko: 
 
a) V primeru, da ni skupno nobenega vložka na vsako od plačljivih kombinacij za kvote »Trojček«, 
»Trojček / točno« in kvoto »Pincipal« stave, predvidene v 3. poglavju, so plačljive kombinacije: 
 
1) za kvoto »Trojček«: kombinacije konj na prvem dveh mesti s katerim koli konjem, vpisanim v 
uradni program dirke, vključno z odjavljenim konjem oz. odjavljenimi konji. V tem primeru določbe, 
predvidene pod c) I. točke 109. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo konje plačljive kombinacije, uvrščene na prvi dve mesti v končnem 
vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo konje 
plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v končnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij stave »Trojček«, vključno s temi, opredeljenimi zgoraj, je izveden 
skladno z določbami I. točke 130. člena, določbe pod ii odstavka a) ne veljajo. 
 
2) Za kvoto »Trojček / točno«: kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo 
mesto, konja na drugem mestu, izbranega za drugo mesto s katerim koli konjem, vpisanim v uradni 
bilten dirke, in v primeru odjavljenih konj, kombinacije konj na prvih dveh mestih dirke, izbranih v 
točnem vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem. V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. 
točke 115. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček / točno«, kot je opredeljena v 
127. členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno s 1. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo konj na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, konja na drugem mestu, 
izbranega za drugo mesto, s katerim koli od konj, vpisanim v uradni bilten dirke; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo 
konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, konja na drugem mestu, izbranega za drugo 
mesto, s katerim koli konjem, vpisanim v uradni bilten dirke. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo »Trojček / točno«, vključno s tistimi, opredeljenimi zgoraj, 
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je izveden skladno z določbami pod I. točko 130. člena, določbe pod ii b) ne veljajo. 
 
3) za kvoto »Petorček« stave, predvidene v 3. poglavju: kombinacije, ki vključujejo konja na prvem 
mestu, izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranem za drugo mest, s konjem na 
tretjem mestu, izbranem za tretje mesto, in s katerim koli od konj, vpisanih v uradni bilten dirke, in v 
primeru odjavljenih konj kombinacijam treh konj na prvih treh mestih, izbranih v točnem vrstnem 
redu, z enim od odjavljenih konj. V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. točke 121. člena, ne 
veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Petorček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno z 2. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem 
mestu, izbranim za drugo mesto, s konjem na tretjem mestu, izbranim za tretje mesto, in s katerim 
koli od konj, vpisanim v uradni bilten dirke. 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako do plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno z 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo 
konj na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranim za drugo 
mesto, s konjem na tretjem mestu, izbranim za tretje mesto, in s katerim koli od konj, vpisanim v 
uradni bilten dirke. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo, predvideno v 3. poglavju, vključno s tistimi zgoraj, je 
izveden skladno z določbami pod I. točko 130. člena, določbe pod ii c) ne veljajo. 
 
b) Če ni vložka na nobeno od plačljivih kombinacij, navedenih zgoraj, so plačljive kombinacije: 
 
1) za kvoto »Trojček«: kombinacije konja na prvem mestu z dvema katerima koli konjema od konj, 
vpisanih v uradni program dirke, vključno z odjavljenimi konji. V tem primeru določbe, predvidene 
pod b) in c) I. točke 109. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo enega konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v 
končnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij stave »Trojček«, vključno s temi, opredeljenimi zgoraj, je izveden 
skladno z določbami I. točke 130. člena, določbe pod ii in iii odstavka a) ne veljajo. 
 
2) za kvoto »Trojček / točno«: kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo 
mesto, z dvema katerima koli konjema od konj, vpisanih v uradni bilten dirke, in v primeru 
odjavljenih konj kombinacije konja na prvem mestu s katerim koli konjem, vpisanim v uradni 
program dirke, izbrani za večje mesto od predhodnega, in odjavljenim konjem ter kombinacije konja 
na prvem mestu in dveh odjavljenih konj. V tem primeru določbe, predvidene pod b) in c) I. točke 
115. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček / točno«, kot je opredeljena v 
127. členu, je enaka: 
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– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno s 1. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto v dirki, z dvema katerima 
koli konjema, vpisanima v uradni bilten dirke; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo »Trojček / točno«, vključno s tistimi, opredeljenimi zgoraj, 
je izveden skladno z določbami pod I. točko 130. člena, določbe pod ii in iii b) ne veljajo. 
 
3) za kvoto »Petorček«, predvideno v 3. poglavju: kombinacije ki vključujejo konja na prvem mestu, 
izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranim za drugo mest, z dvema katerima 
koli konjema, vpisanima v uradni bilten dirke, in v primeru odjavljenih konj kombinaciji dveh konj na 
prvih dveh mestih v dirki, izbranih v točnem vrstnem redu, s katerim koli konjem, vpisanim v uradni 
bilten dirke in izbranim za mesto, večje od predhodnega, in enega odjavljenega konja ter 
kombinacije dveh konj na prvih dveh mestih, izbranih v točnem vrstnem redu, z dvema odjavljenima 
konjema. V tem primeru določbe, predvidene pod b) in c) I. točke 121. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Petorček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno z 2. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v dirki v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v točnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo, predvideno v 3. poglavju, vključno s tistimi, določenimi 
zgoraj, je izveden skladno z določbami I. točke 130. člena, določbe pod ii in iii c) ne veljajo. 
 
c) Če ni nobenega vložka na nobeno od teh zadnjih kombinacij, so vse stave »Trojček«, »Trojček / 
točno« in stava, predvidena v 3. poglavju, povrnjene. 
 
II. – Kadar je stava »Trojček / točno« obravnavana s stavo, predvideno v 3. poglavju, za isto dirko: 
 
a) v primeru, da ni nobenega vložka na nobeno od plačljivih kombinacij za kvote »Trojček / točno« 
ter skupno za kvoto »Petorček« in stavo, predvideno v 3. poglavju, so plačljive kombinacije: 
 
1) Za kvoto »Trojček / točno«: kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo 
mesto, konja na drugem mestu, izbranega za drugo mesto s katerim koli konjem, vpisanim v uradni 
bilten dirke, in v primeru odjavljenih konj, kombinacije konj na prvih dveh mestih dirke, izbranih v 
točnem vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem. V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. 
točke 115. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček / točno«, kot je opredeljena v 
127. členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno s 1. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo konj na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, konja na drugem mestu, 
izbranega za drugo mesto, s katerim koli od konj, vpisanim v uradni bilten dirke; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako od plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, vsoti verjetnostih kot so dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki 
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vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, konja na drugem mestu, izbranega za 
drugo mesto, s katerim koli konjem, vpisanim v uradni bilten dirke. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo »Trojček / točno«, vključno s tistimi, opredeljenimi zgoraj, 
je izveden skladno z določbami pod I. točko 130. člena, določbe pod ii b) ne veljajo. 
 
2) za kvoto »Petorček« stave, predvidene v 3. poglavju: kombinacije, ki vključujejo konja na prvem 
mestu, izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranem za drugo mest, s konjem na 
tretjem mestu, izbranem za tretje mesto, in s katerim koli od konj, vpisanih v uradni bilten dirke, in v 
primeru odjavljenih konj kombinacijam treh konj na prvih treh mestih, izbranih v točnem vrstnem 
redu, z enim od odjavljenih konj. V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. točke 121. člena, ne 
veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Petorček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno z 2. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem 
mestu, izbranim za drugo mesto, s konjem na tretjem mestu, izbranim za tretje mesto, in s katerim 
koli od konj, vpisanim v uradni bilten dirke; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako do plačljivih kombinacij, različnih glede na konje, ki jih 
sestavljajo, vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno z 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo 
konj na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranim za drugo 
mesto, s konjem na tretjem mestu, izbranim za tretje mesto, in s katerim koli od konj, vpisanim v 
uradni bilten dirke. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo, predvideno v 3. poglavju, vključno s tistimi, določenimi 
zgoraj, je izveden skladno z določbami I. točke 130. člena, določbe pod ii b) ne veljajo. 
 
b) Če ni vložka na nobeno od plačljivih kombinacij, navedenih zgoraj, so plačljive kombinacije: 
 
1) za kvoto »Trojček / točno«: kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo 
mesto, z dvema katerima koli konjema od konj, vpisanih v uradni bilten dirke, in v primeru 
odjavljenih konj kombinacije konja na prvem mestu s katerim koli konjem, vpisanim v uradni 
program dirke, izbrani za večje mesto od predhodnega, in odjavljenim konjem ter kombinacije konja 
na prvem mestu in dveh odjavljenih konj. V tem primeru določbe, predvidene pod b) in c) I. točke 
115. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček / točno«, kot je opredeljena v 
127. členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno s 1. točko 126. člena, 
permutacij, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, z dvema katerima koli 
konjema, vpisanima v uradni bilten dirke; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo »Trojček / točno«, vključno s tistimi, opredeljenimi zgoraj, 
je izveden skladno z določbami pod I. točko 130. člena, določbe pod ii in iii a) ne veljajo. 
2) za kvoto »Petorček«, predvideno v 3. poglavju: kombinacije ki vključujejo konja na prvem mestu, 
izbranega za prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranim za drugo mest, z dvema katerima 
koli konjema, vpisanima v uradni bilten dirke, in v primeru odjavljenih konj kombinaciji dveh konj na 
prvih dveh mestih v dirki, izbranih v točnem vrstnem redu, s katerim koli konjem, vpisanim v uradni 
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bilten dirke in izbranim za mesto, večje od dveh predhodnih, in enega odjavljenega konja in 
kombinacije dveh konj na prvih dveh mestih v točnem vrstnem redu z dvema odjavljenima konjema. 
V tem primeru določbe, predvidene pod b) in c) I. točke 121. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Petorček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v točnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo, predvideno v 3. poglavju, vključno s tistimi, določenimi 
zgoraj, je izveden skladno z določbami I. točke 130. člena, določbe pod ii in iii b) ne veljajo. 
 
c) Kadar ni nobenega vložka na nobeno od teh zadnjih kombinacij, so vse stave »Trojček / točno« 
in stave, predvidene v 3. poglavju, povrnjene. 
 
III. – Kadar je za dirko obravnavana samo stava »Trojček«, v primeru, da ni nobenega vložka na 
nobeno od plačljivih kombinacij za kvoto »Trojček«, so plačljive kombinacije za kvoto »Trojček« 
kombinacije konj na prvih dveh mestih s katerim koli konjem, vpisanim v uradni program dirke, 
vključno z odjavljenimi konj. V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. točke 109. člena, ne 
veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo konje plačljive kombinacije, uvrščene na prvi dve mesti v končnem 
vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo konje 
plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v končnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij stave »Trojček«, vključno s temi, opredeljenimi zgoraj, je izveden 
skladno z določbami III. točke 130. člena, določbe pod b) ne veljajo. 
 
Kadar ni nobenega vložka na nobeno plačljivo kombinacijo navedeno zgoraj, so plačljive 
kombinacije za kvoto »Trojček« kombinacije konja na prvem mestu z dvema katerima koli konjema, 
vpisanima v uradni program dirke, vključno z odjavljenimi konji. V tem primeru določbe, predvidene 
pod b) in c) I. točke 109. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo enega konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v 
končnem vrstnem redu; 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
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Izračun kvot plačljivih kombinacij stave »Trojček«, vključno s temi, opredeljenimi zgoraj, je izveden 
skladno z določbami III. točke 130. člena, določbe pod b) in c) ne veljajo. 
 
Kadar ni nobenega vložka na nobeno od teh zadnjih kombinacij, so vse stave »Trojček« povrnjene. 
 
IV. – Kadar je za dirko obravnavana samo stava »Trojček / točno«, v primeru, da ni nobenega 
vložka na nobeno od plačljivih kombinacij za »Trojček / točno«, so plačljive kombinacije za kvoto 
»Trojček / točno«, kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, 
konja na drugem mestu, izbranega za drugo mesto, s katerim koli konjem, vpisanim v uradni bilten 
dirke, in v primeru odjavljenih konj kombinacije konj na prvem dveh mestih v dirki, izbranih v 
točnem vrstnem redu, z enim odjavljenim konjem V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. točke 
115. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček / točno«, kot je opredeljena v 
127. členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v točnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo »Trojček / točno«, vključno s tistimi, opredeljenimi zgoraj, 
je izveden skladno z določbami pod I. točko 130. člena, določbe pod b) ne veljajo. 
 
Kadar ni nobenega vložka na nobeno od zgoraj navedenih plačljivih kombinacije so plačljive 
kombinacije za kvoto »Trojček / točno« kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega 
za prvo mesto, z dvema katerima koli konjema, vpisanima v uradni bilten dirke, in v primeru 
odjavljenih konj kombinacije konja na prvem mestu s katerim koli konjem, vpisanim v uradni bilten 
dirke in izbranim za mesto, višje od predhodnega, in enim odjavljenim konjem ter kombinacije konja 
na prvem mestu z dvema odjavljenima konjema. V tem primeru določbe, predvidene pod b) in c) I. 
točke 115. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Trojček / točno«, kot je opredeljena v 
127. členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 1. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo enega konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v 
končnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo enega 
konja plačljive kombinacije, uvrščenega na prvo mesto v končnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij stave »Trio Točno«, vključno z opredeljenimi, je izveden skladno z 
določbami IV. točke 130. člena, določbe pod b) in c) ne veljajo. 
 
Kadar ni nobenega vložka na nobeno od teh zadnjih kombinacij, so vse stave »Trojček / točno« 
povrnjene. 
 
V.– Kadar je za isto dirko obravnavana samo stava, predvidene v 3. poglavju, v primeru, da ni 
nobenega vložka na nobeno od plačljivih kombinacij za kvoto »Petorček«, so plačljive kombinacije 
za kvoto »Petorček« kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za prvo mesto, s 
konjem na drugem mestu, izbranim za drugo mesto, s konjem na tretjem mestu, izbranim za tretjem 
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mesto, in s katerim koli konjem, vpisanim v uradni bilten dirke, in v primeru odjavljenih konj 
kombinacije treh konj na prvih treh mestih v dirki, izbranih v točnem vrstnem redu, z enim 
odjavljenim konjem. V tem primeru določbe, predvidene pod c) I. točke 121. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Petorček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so dobljene skladno z 2. točko 126. člena 
zgoraj, permutacij, ki vključujejo tri konje plačljive kombinacije, uvrščene na prva tri mesta v dirki v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo tri 
konje plačljive kombinacije, uvrščena na prva tri mesta v točnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo, predvideno v 3. poglavju, vključno s tistimi, določenimi 
zgoraj, je izveden skladno z določbami V. točke 130. člena, določbe pod b) ne veljajo. 
 
Kadar ni nobenega vložka na nobeno od zgoraj navedenih plačljivih kombinacij, so plačljive 
kombinacije za kvoto »Petorček« kombinacije, ki vključujejo konja na prvem mestu, izbranega za 
prvo mesto, s konjem na drugem mestu, izbranim za drugo mesto, in dvema katerima koli konjema, 
vpisanima v uradni bilten dirke, in v primeru odjavljenih konj kombinacije dveh konj na prvih dveh 
mestih dirke, izbranih v točnem vrstnem redu, s katerim koli konjem, vpisanim v uradni bilten dirke 
in izbranim za mesto, večje od dveh predhodnih, in odjavljenega konja ter kombinacije dveh konj na 
prvih dveh mestih v dirki, izbranih v točnem vrstnem redu, in dveh odjavljenih konj. V tem primeru 
določbe, predvidene pod b) in c) I. točke 121. člena, ne veljajo več. 
 
Verjetnost za vsako plačljivo kombinacijo za mesto kvote »Petorček«, kot je opredeljena v 127. 
členu, je enaka: 
 
– v primeru običajnega prihoda v cilj vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. 
člena, permutacij, ki vključujejo dva konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v 
točnem vrstnem redu; 
 
– ali v primeru mrtve dirke za vsako plačljivo kombinacijo, različno glede na konje, ki jo sestavljajo, 
vsoti verjetnosti, kot so bile dobljene skladno s 2. točko 126. člena, permutacij, ki vključujejo dva 
konja plačljive kombinacije, uvrščena na prvi dve mesti v točnem vrstnem redu. 
 
Izračun kvot plačljivih kombinacij za stavo, predvideno v 3. poglavju, vključno s tistimi, določenimi 
zgoraj, je izveden skladno z določbami V. točke 130. člena, določbe pod b) ne veljajo. 
 
Kadar ni nobenega vložka na nobeno od teh zadnjih kombinacij, so vse stave, predvidene v 3. 
poglavju, povrnjene. 
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5. POGLAVJE - Stava »Trio hipodrom« 
 

133. člen 
 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, ki se imenujejo »Trio 
hipodrom«. 
 
Za stavo »Trio hipodrom« je treba izbrati tri konje v isti dirki, pri čemer ni treba določiti njihovega 
vrstnega reda. 
 
Z izjemo posebnih določb 134. člena za te stave veljajo določbe od 107. do 112. člena zgoraj in 
tiste iz 4. poglavja, pri čemer se termin »Trojček« nadomesti s terminom »Trio hipodrom«. 
 

134. člen 
 
Ne glede na določbe 107. člena, določbe II. točke 109. ne veljajo za stavo »Trio hipodrom«. 
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6. POGLAVJE - Stava »Trio hipodrom / točno« 
 

135. člen 
 
Za nekatere dirke, navedene v uradnem biltenu, so lahko organizirane stave, ki se imenujejo 
»Trojček / točno hipodrom«. 
 
Za stavo »Trojček / točno hipodrom« je treba določiti tri konje v isti dirki in opredeliti njihov vrstni 
red. 
Z izjemo posebnih določb 136. člena za te stave veljajo določbe od 113. do 118 člena zgoraj in tiste 
iz 4. poglavja, pri čemer se termin »Trojček / točno« nadomesti s terminom »Trojček / točno 
hipodrom«. 
 

136. člen 
 
Ne glede na določbe 113. člena, določbe II. točke 115. ne veljajo za stavo »Trojček / točno 
hipodrom«. 



08.10.2020 

 

134 | 156  

IV. NASLOV - STAVE, PONUJENE V MEDNARODNEM DELITVENEM SKLADU, 
KI JIH RAZDELIJO TUJI OPERATERJI 

 
1. POGLAVJE – Posebne določbe, ki veljejo za izračun poročil in plačilo 

 
137. člen 

 
Določbe členov 20 do 23 naslova I se ne uporabljajo za stave, vplačane v mednarodnem skupnem 
skladu, ki jih distribuirajo tuji operaterji. Nadomeščajo jih naslednje določbe: 
 
Za izračun stavnih razmerij, opredeljenih v tem naslovu, veljajo veljavni predpisi, ki veljajo v državi, 
v kateri je dodeljena. Ta država je lahko tista, kjer poteka dirka, ali druga država. Država, v kateri je 
dodelitev dodeljena, je na kakršen koli način ali na način, ki je določen z objavo na dirkališčih in na 
prijavnih mestih, navzoča navzoča. 
 
Za vsako vrsto stave "poročilo" določa vsoto, ki jo je treba izplačati stavnikom na podlagi vložka v 
višini 1 EUR, pri čemer je dobitek sorazmeren z vložki stavnika. 
 
Neobdelana razmerja se določijo z razdelitvijo centraliziranih vložkov po uporabi kakršnih koli 
odbitkov, odobrenih s predpisi, veljavnimi v državi, v kateri je razdelitev izvedena. 
 
Zgoraj omenjeni odbitki, ki se uporabljajo za vsako vrsto stave, morajo biti med 10% in 40%. 
 
Kakršni koli odbitki, odobreni s predpisi, veljavnimi v državi, v kateri je dodelitev izvedena in se 
uporablja za vsako vrsto stave, se stavkajoče opozori najkasneje, ko se začnejo postopki 
registracije za zadevno stavo. Na tiste, ki se uporabljajo v Franciji za različne vrste stav, omenjene 
v tem naslovu, stavkarje opozorijo na kakršen koli način ali na način, določen z objavo na 
dirkališčih in na registracijskih postajah skupine. 
 
Na postopke zaokroževanja poročil glede na državo, v kateri se razdeli, stavnike opozorijo 
najpozneje ob začetku registracije za zadevno stavo. Vsote, ki izhajajo iz uporabe te določbe, 
znane kot zaokroževanje poročil, se dodelijo bruto izkupičku stav, ki se razume kot razlika med 
skupnimi vložki, zmanjšanimi za vsote, izplačane zmagovalcem stav. 
 
Kadar je izračunano razmerje nižje od najnižjega razmerja, ki ga dovoljujejo predpisi, veljavni v 
državi, v kateri se izvaja distribucija, se plačilo izvede na podlagi tega najmanjšega razmerja na 
enoto vložka: 

- privzeto z amputiranjem bruto dohodka od stav na koncu izračuna porazdelitve za 
obravnavano dirko 
- izjemoma z zaporedno amputacijo odbitkov, omenjenih v tem členu, nato deležev mase, ki 
se deli, dodeljenih za izračune drugih razmerij. 

 
V slednjem primeru se na te posebne načine za zadevne države stave opozori najkasneje, ko se 
začnejo postopki registracije za zadevno stavo. 
 
Na minimalno razmerje, ki se uporablja v Franciji za različne vrste stav iz tega naslova za določeno 
državo, stavkarje opozorijo na kakršen koli način ali v medijih, določenih z objavo na dirkališčih in 
na registracijskih postajah skupine. 
Izplačilo dobitkov se zaokroži na najbližji evro cent ali več. Tisočinke, ki izhajajo iz uporabe teh 
pravil, se dodelijo bruto izkupičku stav, opredeljenem z veljavnimi predpisi. 
Če je skupni znesek vplačil večji od zneska bazena, ki ga je treba deliti, tuji operater, zadolžen za 
distribucijo, nadaljuje tujo operater, zadolžen za distribucijo, za določeno vrsto stav, razen v primeru 
prispevka z amputacijo izdelka. bruto stav, na povračilo ustreznih stav. 
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137-1. člen 
 
Z odstopanjem od drugega odstavka 24. člena se v primeru tehničnih težav, zaradi katerih je 
nemogoče izračunati stave istega dne tujega operaterja, zadolženega za distribucijo, zadevne 
stave povrnejo. 
 
Na to posebno modaliteto za zadevne države se igralci opozorijo najkasneje, ko se začnejo 
postopki registracije za zadevno stavo.
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2. POGLAVJE - "Mednarodni enojček« 

 
138. člen 

 
Združenje dirkališč, pooblaščene za organizacijo operacij za sprejemanje stav, zbranih ali 
združenih v Franciji na tujih dirkah, lahko organizirajo stave "Mednarodni enojček" v skupni masi z 
zadevno državo za nekatere prireditve, ki so navedene na uradnem seznamu začetnikov skupine. 
 
Stava "Mednarodni solo zmaga" je sestavljena iz določitve konja, izbranega izmed konjev, 
prijavljenih  
na preizkus. Stave se lahko beležijo na dveh ločenih mizah: 
 
1) Stave "Mednarodni solo zmaga" se zabeležijo na vseh dirkah z dvema ali več starterji. 
 
2) Stave "Mednarodni solo zmaga" se zabeležijo na vseh dirkah z najmanjšim številom začetnih 
konjev, določenih glede na državo, v kateri je dodeljena. 
 
Na te posebne pogoje stavnike opozorijo najpozneje ob začetku registracije za zadevno stavo. 
 
Te stave se lahko ponudijo tudi pod določenim produktnim imenom, na katerega opozarjajo igralci. 
Določbe teh predpisov, ki veljajo za stave "Mednarodni solo zmaga", veljajo za stave, ponujene pod 
ustreznim produktnim imenom. 
 

139. člen 
 

Stava "Mednarodni solo zmaga" stava povzroči plačilo stave "Mednarodni solo zmaga", ko določeni 
konj zasede prvo mesto v primeru, v skladu z določbami 140. člena. 
 
Stava "Mednarodni solo mesto« povzroči plačilo stave "Mednarodni solo mesto", ko določeni konj 
zasede eno od prvih dveh mest ali eno od prvih treh mest. 
 
Posebni postopki za določitev števila plačljivih mest glede na zadevno državo so igralci opozorjeni 
najpozneje ob začetku postopka registracije za zadevno stavo. 
 

140. člen 
Povezani konji 

 
V državah, ki ponujajo to možnost, ko več konjev, razglašenih za povezane v isti dirki, razglasi za 
pari-mutuel, predstavljajo "hlev". 
 
Če je eden od teh konj razvrščen prvi, so vse stave "Mednarodni solo zmaga", oddane drugim 
konjem hleva, ki so se udeležili dirke, upravičene do plačila enakega razmerja "Mednarodni solo 
zmaga". 
 
Na te pogoje igralce opozorijo najkasneje na začetku postopka registracije za zadevno stavo. 
 

141. člen 
Mrtva dirka 

 
V primeru prihoda mrtve dirke: 
- stave "Mednarodni solo zmaga", sklenjene na vseh konjih, uvrščenih na prvo mesto, so 
upravičene do plačila kvote "Mednarodni solo zmaga"; 
 
- stave "Mednarodni solo mesto", sklenjene na konjih, razvrščenih na eno od prvih dveh mest ali na 
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eno od prvih treh mest, odvisno od števila plačljivih mest glede na zadevno državo v skladu s 139. 
členom, so upravičeni do plačila stave "Mednarodni dolo mesto". 

 
142. člen 

Nesodelujoči 
 
Če je konj razglašen za netekmovalca v skladu z dirkalnimi predpisi države, v kateri je dodelitev 
dodeljena, se vsi vlogi "Mednarodni solo zmaga" in "Mednarodni solo mesto« na tem konju 
povrnejo in njihov znesek odšteje od vlogov "Mednarodni solo zmaga " in "Mednarodni solo mesto". 
 

143. člen 
Izračun razmerij 

 
Za vsako vrsto stav določajo znesek, ki ga je treba deliti, vsote, odštete po odštetju zneska 
povrnjenih stav in kakršnih koli odbitkih, odobrenih s predpisi, veljavnimi v državi, v kateri je 
dodeljena. 
 
I. "Enotni mednarodni zmagovalec" 
 
1) V primeru običajnega prihoda se bazen, ki se deli, razdeli sorazmerno s številom vložkov, ki jih je 
treba plačati na konju, ki je bil prvi razvrščen. 
 
V državah, ki ponujajo to možnost, ko je več konj stabilnih, se vložki, plačani za te različne konje, 
seštejejo in prispevajo k določitvi enotnega razmerja "enotni mednarodni zmagovalec" za vse konje 
v hlevu. 
 
2) V primeru prihoda mrtve dirke je masa, ki jo je treba deliti, odvisno od države, v kateri je 
razdeljena: 
 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki so razvrščeni prvi. Vsaka od teh delnic se 
nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki 
predstavljajo bruto razmerja za vsakega od prvo uvrščenih konj. 
 
- ali zmanjšana za znesek vložkov za različne konje, ki jih je treba plačati. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki 
so razvrščeni prvi. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za 
vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki, povečani za enoto vložka, predstavljajo bruto razmerja 
za vsakega od prvo uvrščenih konj. 
 
V državah, ki ponujajo to možnost, ko je več konj stabilnih, se vložki, ki jih je treba plačati za 
različne konje v hlevu, in po možnosti deleži, ki jih je treba deliti, ali dobiček, ki se razdeli, glede na 
te primere, seštejejo in tekmujejo določitev enotnega razmerja "Mednarodni solo zmaga" za vse 
konje iste hleve. 
 
Na te posebne izraze, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 
II. - "Single Placed International" 
 
1) Običajni primer prihoda. 
 
Masa, ki jo je treba deliti, je odvisna od države, v kateri je bila razdeljena: 
 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je plačljivih konj. Vsaka od teh delnic se nato deli 
sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki 
predstavljajo bruto razmerja za vsakega plačljivega konja. 
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- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive konje. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je plačljivih 
konj. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh 
konj. Tako dobljeni količniki, povečani za enoto vložka, predstavljajo bruto donos za vsakega  
plačljivega konja. 
 
Na te posebne pogoje, glede na državo, stavkarje opozorijo najpozneje ob začetku registracije za 
zadevno stavo. 
 
2) Primer prihoda mrtve dirke. 
a) Izračun razmerij samo v primeru plačila prvih dveh mest. 
 
Če je najprej razvrščenih več kot en konj, je masa, ki jo je treba razdeliti, odvisno od države, v 
kateri se razdeli: 
 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki so razvrščeni prvi. Vsaka od teh delnic se 
deli sorazmerno s številom vložkov za vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki predstavljajo 
bruto razmerja za vsakega plačljivega konja. 
 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive konje. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki 
so razvrščeni prvi. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za 
vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki, povečani za enoto vložka, predstavljajo bruto donos za 
vsakega plačljivega konja. 
 
Če je več konj razvrščenih na drugo mesto, je masa, ki jo je treba deliti, odvisno od države, v kateri 
je bila razdeljena: 
 
- bodisi razdeljeno ali na dva enaka dela, enega dodelijo konju, ki je razvrščen prvi, drugi razdeljen 
na toliko enakih delov, kolikor je konj razvrščenih drugo, ali na toliko enakih delov, kolikor je plača. 
Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. 
Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsakega plačljivega konja. 
 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive konje. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen ali na dva enaka dela, enega dodelijo 
konju, ki je razvrščen prvi, drugi pa razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je konj razvrščenih na 
drugo mesto ali v toliko delov konji plačljivi. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki 
jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako pridobljeni količniki, povečani za vložek na enoto, 
predstavljajo bruto donos za vsakega plačljivega konja. 
 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 
b) Izračun razmerij v primeru plačila prvih treh mest. 
Če je samo en konj razvrščen prvi in samo en konj razvrščen drugi, je masa, ki jo je treba razdeliti, 
odvisno od države, v kateri je bila razdeljena: 
 
- bodisi razdeljena ali na tri enake dele, ena tretjina se dodeli konju, uvrščenemu na prvo mesto, 
ena tretjina konju, ki je uvrščen na drugo mesto, in ena tretjina se ponovno deli na toliko enakih 
delov, kolikor je konj razvrščenih na tretje mesto, ali v toliko enakih delov da obstajajo plačljivi konji. 
Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh 
konj.Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsakega plačljivega konja. 
 
- ali zmanjšan za znesek vložkov za različne konje, ki jih je treba plačati. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen ali razdeljen na tri enake dele, pri čemer 
se tretjina dodeli konju, uvrščenemu na prvo mesto, tretjina konju, ki je uvrščen na drugo mesto, in 
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tretjina se ponovno deli na toliko enakih delov, kolikor je konj. razvrščeni na tretje ali v toliko enakih 
delih, kolikor je plačljivih konjev. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba 
plačati za vsakega od teh konj. Tako pridobljeni količniki, povečani za vložek na enoto, 
predstavljajo bruto donos za vsakega plačljivega konja. 
 
Če je en sam konj razvrščen prvi in več konj uvrščen drugi, je masa, ki jo je treba razdeliti, odvisno 
od države, v kateri je razdeljena: 
 
- bodisi razdeljena ali v dveh delih, ena tretjina, dodeljena konju, razvrščenemu na prvo mesto, in 
dve tretjini znova razdeljeni na toliko enakih delov, kolikor je konjev, uvrščenih na drugo mesto, ali v 
toliko enakih delov, kolikor je postavljenih konj plačljivo. Vsaka od teh delnic se deli sorazmerno s 
številom vložkov za vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za 
vsakega plačljivega konja. 
 
- ali zmanjšan za znesek vložkov za različne konje, ki jih je treba plačati. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti in je razdeljen ali na dva dela, tretjina, dodeljena konju, 
razvrščenemu prvemu, dve tretjini pa znova razdeljeni na toliko enakih delov, kolikor je konj 
razvrščenih na drugo mesto, ali v toliko delov konji plačljivi. Vsaka od teh delnic se nato deli 
sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako pridobljeni količniki, 
povečani za vložek na enoto, predstavljajo bruto donos za vsakega plačljivega konja. 
 
Če sta najprej razvrščena dva konja, je masa, ki jo je treba razdeliti, odvisno od države, v kateri se 
razdeli: 
 
- bodisi razdeljen ali na tri enake dele, se tretjina dodeli vsakemu konju, ki je prvi uvrščen, tretjina 
pa se ponovno razdeli na toliko enakih delov, kolikor je konjev, razvrščenih tretje, ali v toliko enakih 
delov, kolikor je obstajajo plačljivi konji. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih 
je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za 
vsakega plačljivega konja. 
 
- ali zmanjšan za znesek vložkov za različne konje, ki jih je treba plačati. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen ali na tri enake dele, tretjina se dodeli 
vsakemu konju, ki je prvi uvrščen, tretjina pa je ponovno razdeljena na toliko enakih delov, kolikor je 
konjev, razvrščenih tretje , ali v toliko enakih delih, kolikor je postavljenih plačljivih konj. Vsaka od 
teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako 
pridobljeni količniki, povečani za vložek na enoto, predstavljajo bruto donos za vsakega plačljivega 
konja. 
 
Če sta najprej razvrščena več kot dva konja, je masa, ki jo je treba razdeliti, odvisno od države, v 
kateri se razdeli: 
 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki so razvrščeni prvi. Vsaka od teh delnic se 
nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako dobljeni količniki 
predstavljajo bruto razmerja za vsakega plačljivega konja. 
 
- ali zmanjšan za znesek vložkov za različne konje, ki jih je treba plačati. Tako dobljeni ostanek 
predstavlja dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki 
so razvrščeni prvi. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za 
vsakega od teh konj. Tako pridobljeni količniki, povečani za vložek na enoto, predstavljajo bruto 
donos za vsakega plačljivega konja. 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
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144. člen 
Posebni primeri 

 
1) Za stavo "Mednarodni solo zmaga" stava, ko v dirki, ki vključuje več konjev, razvrščenih prvi, ni 
nobenega vložka na nobenega izmed njih, del zneska, ki se deli, ali dobička, ki se razdeli temu 
konju je odvisno od primera, odvisno od države, v kateri je razdeljena: 
 
- ali enakomerno razdeljeni med druge konje, ki so bili prvo uvrščeni; 
 
- ali rezervirana za ustanovitev hranilnika. Del, ki ga sestavljajo centralizirani vložki te kasice v 
Franciji, se doda masi, ki jo je treba deliti s prvo stavo "Mednarodni solo zmaga", organizirano v 
skupni maši z isto državo. 
 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 
2) Za stavo "Mednarodni solo mesto", če ni nobenega vložka na enem od plačljivih konj, se del 
zneska, ki se deli, ali dobička, ki se razdeli, dodeli temu konju, , odvisno od države, v kateri se 
distribucija izvaja: 
- ali enakomerno razdeljeni med druge plačljive konje; 
- ali rezervirana za ustanovitev hranilnika. Del, ki ga sestavljajo centralni vložki te kasice v Franciji, 
se doda masi, ki jo je treba deliti s prvo stavo "Mednarodni solo mesto", ki je bila organizirana v 
skupni maši z isto državo. 
 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 
3) Kadar v primeru, ko deluje stava "Mednarodni solo zmaga", ni vložka na nobenega konja, ki je bil 
prvo uvrščen, so igralci pozvani na posebne metode zdravljenja glede na zadevno državo 
najkasneje, ko začetek registracije zadevne stave. 
Kadar v primeru, ko deluje stava "Mednarodni solo mesto", v poročilu "Mednarodni solo mesto" ni 
nobenega vložka na nobenega konja, so igralci seznanjeni s posebnimi načini obdelave glede na 
zadevno državo. najkasneje, ko se začnejo postopki registracije za zadevno stavo. 
 
4) Vse stave "Mednarodni solo zmaga" in "Mednarodni solo mesto" se povrnejo, če noben konj ni 
uvrščen v cilj dirke. 
Kadar je število konjev, razvrščenih na cilj, manjše od dveh za dirke, za katere je treba plačati le 
prvi dve mesti, ali manj kot tri za dirke, za katere je treba plačati prva tri mesta, se masa do delež 
"Mednarodni solo mesto" je v celoti namenjen izračunu razmerja samo konj, razvrščenih na cilj. 
 
5) Vse stave "Mednarodni solo zmaga" ali "Mednarodni solo mesto" se povrnejo, če je število 
konjev, ki so se udeležili dirke, manjše od najmanjšega števila udeležencev, ki ga določajo predpisi 
države organizatorke in na katero opozorijo igralci. najkasneje, ko se začnejo postopki registracije 
za zadevno stavo. 
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3. POGLAVJE - Stava »Mednarodni dvojček« 
 
 
 

145. člen   
 

Dirkalna podjetja, pooblaščena za organizacijo stavnih operacij, zbranih ali združenih v Franciji na 
tujih dirkah, lahko organizirajo stave "Mednarodni dvojček" v skupni masi z zadevno državo za 
nekatere dogodke, ki so navedeni na uradnem seznamu začetnikov skupine. 
Stava "Mednarodni dvojček" ali "Mednarodni dvojček mešano" je sestavljena iz določitve dveh 
konjev iz iste dirke in določitve vrste stave "Mednarodni dvojček" ali "Mednarodni dvojček mešano". 
Stava "Mednarodni dvojček" je plačljiva, če izbrana konja zasedeta prvi dve mesti v tekmovanju, ne 
glede na vrstni red prihoda. 
Stava "Mednarodni dvojček mešano" se plača, če dva izbrana konja zasedeta dve od prvih treh 
mest v prireditvi. 
Vsak konj, ki sodeluje na dirki, se pri določanju plačljivih kombinacij obravnava ločeno. 
Stava "Mednarodni dvojček" je lahko na voljo tudi pod določenim trgovskim imenom, na katerega 
opozarjajo igralci. Določbe teh pravil, ki veljajo za stavo "Mednarodni dvojček", veljajo za stavo, 
ponujeno pod ustreznim trgovskim imenom. 
 

146. člen 
Povezani 

 
V državah, ki ponujajo to možnost, naj bi bilo več konjev, razglašenih za pare v isti dirki, skupaj s 
stavami na "povezane". 
Če je več poevzanih konj »isti hlev« uvrščenih na prva tri mesta, se štejejo za mrtvo dirko za 
določitev plačljivih permutacij, če so razvrščeni v isti rang ali v zaporedne vrste. 
Na te pogoje se igralci opozorijo najkasneje na začetku postopka registracije za zadevno stavo. 
 

147. člen 
Mrtva dirka 

 
V primeru mrtve dirke so plačljive kombinacije naslednje: 
I. - Stava "Mednarodni dvojček". 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj, razvrščenih na prvo mesto, so plačljive kombinacije vse 
kombinacije, ki združujejo dva za dva konje, ki so uvrščeni na prvo mesto. 
b) V primeru dveh ali več konj, razvrščenih na drugo mesto, so plačljive kombinacije tisti, ki 
kombinirajo konja, ki je prvi uvrščen s katerim koli konjem, razvrščenim na drugo mesto. 
 
c) Kombinacije konj, ki so uvrščene na drugo mesto, ne povzročajo plačila poročila "Mednarodni 
zmagovalec", razen določb iv od b) II. člena 151. ali posebnih določb, ki se uporabljajo. v nekaterih 
državah na igralce opozorili najpozneje ob začetku postopka registracije za zadevno stavo. 
 
II. - stava "Mednarodni dvojček mešano". 
a) V primeru mrtve dirke treh ali več konj na prvem mestu so plačljive kombinacije vse kombinacije 
dva do dva konj, ki so razvrščeni prvi. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem mestu in enega konja ali po možnosti več konj, 
uvrščenih na tretje mesto, so plačljive kombinacije na eni strani kombinacija obeh konj. klasificirali 
mrtvo dirko na prvem mestu, po drugi strani pa kombinacije vsakega konja, ki je najprej klasificiral 
mrtvo dirko z vsakim konjem, razvrščenim na tretje mesto. Na posebne postopke, ki so odvisni od 
zadevne države, za obravnavo kombinacij med njimi konj, ki so uvrščeni na tretje mesto, stavnike 
opozorijo najkasneje na začetku postopkov registracije zadevne stave. 
 
c) Pri mrtvi dirki dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije po eni strani vsi tisti, ki 
združujejo konja, ki je prvi uvrščen z vsakim konjem, uvrščenim na drugo mesto, in po drugi strani 
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vsi tisti, ki med seboj kombinirajo konje, so se uvrstili na drugo mesto. 
 
d) Pri mrtvi dirki dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije konj, ki so uvrščeni prvi 
in konji uvrščeni drugi, konji, uvrščeni na prvo mesto z vsakim od konjev, uvrščenih na tretje mesto, 
in konji, ki so uvrščeni drugi z vsakim od konjev, uvrščenih na tretje mesto. Na posebne postopke, 
ki so odvisni od zadevne države, za obravnavo kombinacij med njimi konj, ki so uvrščeni na tretje 
mesto, stavnike opozorijo najkasneje na začetku postopkov registracije zadevne stave. 
 

148. člen 
Nesodelujoči 

 
Stave, dane na kombinacije, v katerih vsaj eden od konjev ni bil tekač, se povrnejo. 
 

149. člen 
Izračun razmerij 

 
Znesek vrnjenih stav in dvigov, ki veljajo v državi, v kateri je bila razdeljena, se odšteje od 
skupnega vložka, da dobimo znesek, ki ga želimo deliti. 
 
 
I. - Stava "Mednarodno zmagovalno združeno". 
a) Običajni primer prihoda. 
V primeru ene plačljive permutacije se sklad, ki se deli, porazdeli sorazmerno z vložki, ki se plačajo 
za to permutacijo. 
b) Prihod mrtve dirke. 
Kadar je več konj stabilnih v skladu z oddelkom 146, se vložki, plačljivi na različne plačljive 
permutacije, sestavljene iz konj iz iste hleva, določenih v istih zaporednih vrstah, seštejejo in 
prispevajo k določitvi enega razmerja. 
V primeru več plačljivih permutacij je masa, ki se deli,: 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je permutacij, ki jih je treba plačati. Vsaka od teh 
delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsako plačilo permutacije. Tako 
dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsako plačljivo permutacijo. 
- ali zmanjšan za znesek vložkov, ki jih je treba plačati na plačljive permutacije. Tako dobljeni 
ostanek, ki se imenuje dobiček, ki se razdeli, je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je plačljivih 
permutacij. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsako 
plačilo permutacije. Tako dobljeni količniki, povečani za vložek, predstavljajo bruto razmerja za 
vsako plačilo permutacij. 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 
 
2. Stava "Mednarodni dvojček mešano". 
 
a) Običajni primer prihoda. 
Masa, ki jo je treba deliti, je odvisna od države, v kateri je bila razdeljena: 
 
- ali razdeljen na tri enake dele. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno s številom deležev, ki 
jih je treba plačati za vsako od teh kombinacij. Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja 
za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih na različne plačljive kombinacije. Tako dobljeni 
ostanek, ki se imenuje dobiček, ki se razdeli, je razdeljen na tri enake dele. Vsaka od teh delnic se 
nato deli sorazmerno z vložki, ki jih je treba plačati za vsakega od teh konj. Tako pridobljeni 
količniki, povečani za vložek na enoto, predstavljajo bruto donos za vsakega plačljivega konja. 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo.  
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b) Dogodek prihoda vročine. 
jaz. Pri treh ali več konjih, ki so najprej razvrščeni v mrtvo dirko, je masa, ki se deli, odvisno od 
države, v kateri je razdeljena: 
 
- ali razdeljeni na toliko enakih delov, kolikor je različnih kombinacij "Mednarodni dvojček mešano", 
ki jih morajo plačati konji, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z deleži, ki 
jih je treba plačati za vsako od teh kombinacij. Tako dobljeni količniki so bruto razmerja za vsako od 
plačljivih kombinacij. 
 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive kombinacije "Mednarodni 
dvojček mešano". Tako dobljeni ostanek, ki mu pravimo, da se dobiček razdeli, razdelimo na toliko 
enakih delov, kolikor konjev sestavljajo različne plačljive kombinacije. Vsaka od teh delnic se nato 
deli sorazmerno z deleži, ki jih je treba plačati za vsako od teh kombinacij. Tako dobljeni količniki so 
bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
 
ii. V primeru mrtve dirke dveh konj na prvem in enega ali več konj na tretjem mestu je masa, ki jo je 
treba razdeliti, odvisno od države, v kateri je bila razdeljena: 
- ali razdeljena na tri enake dele: ena tretjina se dodeli kombinaciji dveh konjev, ki so bili uvrščeni 
na prvo mesto, ena tretjina pa vsem kombinacijam enega od konjev, razvrščenih na prvo mesto, z 
vsakim konjem, uvrščenim na tretje mesto, in tretjina na celo kombinacije drugega konja, 
uvrščenega najprej z vsakim konjem, uvrščenim na tretje mesto Vsak tako določen del mase se 
nato razdeli na toliko enakih delov, kolikor vsebuje različne plačljive kombinacije konj, ki jih 
sestavljajo. Vsaka od teh delnic je razporejena sorazmerno s plačljivimi deleži glede na ustrezno 
plačljivo kombinacijo. Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsako od plačljivih 
kombinacij. 
- ali razdeljeno na tri enake dele: ena tretjina se dodeli kombinaciji obeh uvrščenih konj, dve tretjini 
pa vsem ostalim plačljivim kombinacijam. Vsak tako določen del mase se nato razdeli na toliko 
enakih delov, kolikor vsebuje različne plačljive kombinacije konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh 
delnic je razporejena sorazmerno s plačljivimi deleži glede na ustrezno plačljivo kombinacijo. Tako 
dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive kombinacije "Mednarodni 
dvojček mešano". Tako dobljeni ostanek, ki se imenuje dobiček, ki ga je treba razdeliti, je razdeljen 
na tri enake dele: tretjina dobička, ki se razdeli, se dodeli kombinaciji dveh uvrščenih konj, tretjina 
pa vsem kombinacijam enega. konji, uvrščeni prvi z vsakim konjem, uvrščenim na tretje mesto, in 
eno tretjino na vse kombinacije drugega konja, uvrščenega na prvo mesto z vsakim konjem, 
uvrščenim na tretje mesto Vsak del tako razdeljenega dobička je nato razdeljen na toliko enakih 
delov, kolikor vsebuje različne plačljive kombinacije konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh delnic je 
razporejena sorazmerno s plačljivimi deleži glede na ustrezno plačljivo kombinacijo. Tako dobljeni 
količniki, povečani za stavno enoto, predstavljajo bruto donos za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
iii. V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu je masa, ki se deli, odvisno od države, 
v kateri je razdeljena: 
- ali razdeljena na tri enake dele: dve tretjini se dodeli vsem kombinacijam konj, uvrščenih na prvo 
mesto z vsakim konjem, uvrščenim na drugo mesto, in ena tretjina na vse kombinacije konj, 
uvrščenih na drugo mesto med seboj. Vsak tako določen del mase se nato razdeli na toliko enakih 
delov, kolikor vsebuje različne plačljive kombinacije konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh delnic je 
razporejena sorazmerno z deleži, ki jih je treba plačati v ustrezni plačljivi kombinaciji. Tako dobljeni 
količniki predstavljajo bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali razdeljeni na toliko enakih delov, kolikor je konj, ki jih sestavljajo, različnih plačljivih kombinacij. 
Vsaka od teh delnic je razporejena sorazmerno s plačljivimi deleži glede na ustrezno plačljivo 
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kombinacijo. Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive kombinacije "Mednarodni 
dvojček mešano". Tako dobljeni ostanek, ki mu rečemo dobiček, ki se razdeli, je razdeljen na tri 
enake dele: dve tretjini se dodeli vsem kombinacijam konj, ki se uvrstijo prvi z vsakim od konj, ki so 
razvrščeni kot drugi, in ena tretjina vsem kombinacijam. konji, uvrščeni na drugo mesto. Vsak tako 
določen del mase se nato razdeli na toliko enakih delov, kolikor vsebuje različne plačljive 
kombinacije konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh delnic je razporejena sorazmerno s plačljivimi 
deleži glede na ustrezno plačljivo kombinacijo. Tako dobljeni količniki, povečani za stavno enoto, 
predstavljajo bruto donos za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
 
iv. V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu je masa, ki se deli, odvisno od države, 
v kateri je dodeljena: 
- ali razdeljena na tri enake dele: ena tretjina se dodeli kombinaciji konj, uvrščenih prvi in drugi, ena 
tretjina vsem kombinacijam konj, uvrščenih na prvo mesto z vsakim od konjev, uvrščenih tretje, in 
ena tretjina vsem kombinacijam konj uvrščen na drugo mesto z vsakim od konj uvrščenih na tretje 
mesto. Vsak tako opredeljen del je nato razdeljen na toliko enakih delov, kolikor vsebuje različne 
plačljive kombinacije konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh delnic je razporejena sorazmerno s 
plačljivimi deleži glede na ustrezno plačljivo kombinacijo. Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto 
razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali razdeljeno na tri enake dele: ena tretjina je dodeljena kombinaciji konj, razvrščenih prvi in drugi, 
dve tretjini pa vsem ostalim plačljivim kombinacijam. Vsak tako opredeljen del je nato razdeljen na 
toliko enakih delov, kolikor vsebuje različne plačljive kombinacije konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od 
teh delnic je razporejena sorazmerno s plačljivimi deleži glede na ustrezno plačljivo kombinacijo. 
Tako dobljeni količniki predstavljajo bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali zmanjšan za znesek vseh vložkov, plačljivih za različne plačljive kombinacije "Mednarodni 
dvojček mešano". Tako dobljeni ostanek, ki se imenuje dobiček, ki se razdeli, je razdeljen na tri 
enake dele: ena tretjina se dodeli kombinaciji konjev, uvrščenih prvi in drugi, ena tretjina pa vsem 
kombinacijam konja, ki je prvi uvrščen z vsakim od konji, uvrščeni na tretje mesto in eno tretjino v 
kombinaciji konj, uvrščeni na drugo mesto z vsakim konjem, uvrščenim na tretje mesto. Vsak tako 
opredeljen del je nato razdeljen na toliko enakih delov, kolikor vsebuje različne plačljive kombinacije 
konj, ki jih sestavljajo. Vsaka od teh delnic je razporejena sorazmerno s plačljivimi deleži glede na 
ustrezno plačljivo kombinacijo. Tako dobljeni količniki, povečani za stavno enoto, predstavljajo 
bruto donos za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 

150. člen 
Formule 

 
Stave lahko svoje stave vplačajo na "Mednarodni dvojček" ali na "Mednarodni dvojček mešano". 
Formula "na konju" omogoča prijavo z enakimi stavami na obeh mizah. 
 
Stave "Mednaorčdni dvojček" lahko vplačajo tudi v obliki kombinacij enot, ki združujejo dva konja, 
razglašena za začetnike, ali v obliki tako imenovanih "kombiniranih" ali "terenskih" formul. 
 
1. Kombinirane formule: 
Združene formule vključujejo vse stave "Mednarodni dvojček", ki med seboj kombinirajo dva za 
dva, določeno število konjev, ki jih izbere igralec. 
 
a) V primeru stave "Mednarodni dvojček", bodisi "Zmagovalec", »mešano« ali "na konju", če igralec 
izbere K konj, njegova formula vključuje: 
(K x (K-1))/2 "Mednarodni dvojček" stavi bodisi na »zmaga«, bodisi »mešano« ali "na konju". 
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2. Formuli "polje konja" 
 
Vključujejo vse stave "Mednarodni dvojček", ki združujejo osnovnega konja, ki ga je določil stavnik, 
z vsemi drugimi konji, uradno razglašenimi za začetnike (skupno polje) ali z izborom teh konj (delno 
polje). 
 
a) če dirka vključuje N uradno štartnih konj, "skupno polje" vključuje (N - 1) stave "Mednarodno 
sklopljene". Če gre za "delno polje osnovnega konja" z izbiro P konj, formula vključuje P 
"mednarodno sklopljene" stave. 
 
b) Vrednosti formul "skupno polje" se določijo glede na število konjev, ki so razglašeni za povezane 
z uradnim seznamom začetnikov skupine, pri čemer se, kadar je to primerno, upoštevajo konji, ki 
so prijavljeni kot neškodljivci, ko je stava zabeležena.  
 
 
3. Primeri: 
 
- Če igralec izbere 4 konje v formuli "Kombinirano" "Mednarodni dvojček", bodisi »zmaga« ali 
»mešano« ali "na konju", K = 4, in igralci evidentirajo ((K-1) x (K-2))/2 kombinacije enot 
"Mednarodno povezane", tj. (4 x 3)/2 = 6 kombinacij enot "Mednarodni dvojček" 
 
- če igralec vplača osnovno "skupno polje konja" v stavi "Mednarodni dvojček" bodisi "Winner" ali 
"Place" in ima dirka 15 nastopajočih, N = 15 in se stavi vplača (N-1 ) Kombinacije enot "Mednarodni 
dvojček", tj. 14 kombinacij enot "Mednarodni dvojček". 
 
- če igralec vplača osnovno "delno polje konja" v stavi "Mednarodni dvojček" bodisi "Winner" ali 
"Place" in stavi v svoji izbiri 3 povezane konje, P = 3, se vplača ( P) Kombinacije enot "Mednarodni 
dvojček", tj. 3 kombinacije enot "Mednarodni dvojček" 
 
 

151. člen 
Posebni primeri 

 
I. - Stava "Mednarodno zmagovalno združeno". 
 
 
a) Običajni prihod brez mrtve dirke. 
V primeru, da stava "Mednarodni dvojček" deluje, ni treba plačati vložka na permutacijo prvih dveh 
konj, razvrščenih po natančnem vrstnem redu prihoda, ali v primeru prihoda mrtve dirke dva ali več 
konj na prvem ali drugem mestu, če ni nobenega vložka, ki bi ga bilo treba plačati v kateri koli 
plačljivi permutaciji, stave na posamezne metode zdravljenja najkasneje ob začetku registracije 
zadevne stave. 
 
 
b) Prihod z mrtvo toploto. 
jaz. Če v dirki ni mrtvega konca, če v eni od plačljivih kombinacij ni vplačljivega vložka, se masa, ki 
se deli, ali dobiček, ki se razdeli, glede na to kombinacijo, v enakem razmerju med drugimi 
plačljivimi kombinacijami. 
 
ii. Če v nobenem primeru ne pride do vplačila treh ali več konj, če v nobeni od plačljivih kombinacij 
ni vplačanega vložka, se povrnejo vse ustrezne stave "Couplé Winner International". 
iii. V primeru mrtve dirke dveh konj najprej, če v nobeni od plačljivih kombinacij ni vplačljivega 
vložka, se vsota, ki se deli, ali dobiček, ki se razdeli, porazdeli po kombinacijah konji, razvrščeni 
prvi in tretji. Če v teh kombinacijah ne bo vplačanega vložka, bodo vse stave "International Couplé 
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Winner" povrnjene. 
 
iv. V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu, če v nobeni od plačljivih kombinacij ni 
vplačljivega vložka, se vsota, ki jo je treba deliti, ali dobiček, ki se razdeli, porazdeli med 
kombinacije. konji, razvrščeni v drugo mrtvo vročino. Če v teh kombinacijah ne bo vplačanega 
vložka, bodo vse stave "International Couplé Winner" povrnjene. 
 
c) Vse stave "Couplé Winner International" se povrnejo, ko je število konjev, ki so se udeležili dirke, 
manjše od najmanjšega števila udeležencev, ki je določeno s predpisi države organizatorke in je na 
stavnike opozorjeno najpozneje na startu. postopki registracije stav. 
 
d) Če ima dirka, na kateri deluje stava "Couplé Gagnant International", na cilju manj kot dva konja, 
stave na posamezne metode v skladu z zadevno državo najkasneje ob začetku operacij. 
registracija stave. 
 
II. - stava "Mednarodni dvojček mešano" z mrtvo toploto ali brez. 
 
a) Če v eni od kombinacij "Mednarodni dvojček mešano" ni nobenega deleža, se znesek, ki ga je 
treba deliti, ali dobiček, ki se razdeli glede na primer, v zvezi s to kombinacijo razdeli v enakih 
razmerjih med plačajo se druge kombinacije "Mednarodni dvojček mešano". Če ni nobenega vložka 
za katero koli plačljivo kombinacijo "Mednarodni dvojček mešano", so igralci seznanjeni s 
posebnimi metodami obdelave, odvisno od zadevne države, najpozneje ob začetku postopka 
registracije za zadevno stavo. 
 
b) Vse stave "Mednarodni dvojček mešano" se povrnejo, če je število konjev, ki so se udeležili 
dirke, manjše od najmanjšega števila udeležencev, ki je določeno s predpisi države organizatorke 
in je nanje stavljeno najkasneje ob začetku dirke. postopki registracije stav. 
 
c) Kadar ima dirka, na kateri deluje stava "Mednarodni dvojček mešano", manj kot trije konji v cilju, 
se na posamezne metode zdravljenja stave opozori najkasneje ob začetku operacij. registracija 
stave. 
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4. POGLAVJE - Stava »Mednarodni Dvojček / točno« 
 
 
 

152. člen 
 
Dirkališča, pooblaščena za organizacijo stavnih operacij, zbranih ali združenih v Franciji na tujih 
dirkah, lahko organizirajo stave "Mednarodni dvojček točno" v skupni masi z zadevno državo za 
nekatere dogodke, ki so navedeni na uradnem seznamu začetnikov skupine. . 
 
Stava "Mednarodni dvojček točno" je sestavljena iz nominiranja dveh konjev iz iste dirke in 
določitve njihovega vrstnega reda v cilju. 
 
Stava se plača, če dva izbrana konja zasedeta prvi dve mesti v primeru in če sta bila nominirana v 
natančnem vrstnem redu prihoda. 
Vsak konj, ki sodeluje na dirki, se pri določanju plačljivih kombinacij obravnava ločeno. 
 

 
153. člen 

Mrtva dirka 
 

V primeru prihoda mrtve dirke so kombinacije, ki jih je treba plačati v poročilu "Mednarodni dvojček 
točno", naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj, razvrščenih na prvo mesto, so plačljive kombinacije vse 
permutacije, ki združujejo dva po dva konja, uvrščena na prvo mesto. 
 
b) Pri dveh ali več konjih, ki so razvrščeni na drugo mesto, so plačljive kombinacije tisti, ki 
kombinirajo konja, ki je razvrščen na prvem mestu, označen na prvem mestu, s katerim koli 
konjem, ki je uvrščen na prvo mesto. drugo mesto. 
 

154. člen 
Povezani 

 
V državah, ki ponujajo to možnost, ko več konjev, razglašenih za povezane v isti dirki, razglasi za 
pari-mutuel, predstavljajo "hlev". 
 
Če je več konj v hlevu razvrščenih na prvi dve mesti prireditve, se štejejo za mrtvo toploto za 
določitev plačljivih permutacij, pod pogojem, da so razvrščeni v isti rang ali v zaporedne vrste. 
Na te pogoje stavnike opozorijo najpozneje ob začetku postopka registracije za zadevno stavo. 
 

155. člen 
Nesodelujoči 

 
Stave, dane na kombinacije, v katerih je bil vsaj eden od konjev netekmovalec, se povrnejo. 
 

156. člen 
Izračun razmerij 

 
Znesek povrnjenih stav in kakršnih koli odbitkov, odobrenih s predpisi, veljavnimi v državi, v kateri 
je razdeljena, se odšteje od celotnega vložka, da se dobi znesek, ki se deli. 
 
 
1) Običajni primer prihoda 
V primeru ene plačljive kombinacije se sklad, ki se deli, razdeli sorazmerno z vložki na tej plačljivi 
kombinaciji. 
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2) Primer mrtve dirke 
Kadar je v skladu s členom 154 več konj stabilnih, se vložki v različne plačljive kombinacije, 
sestavljene iz konj iste ekipe, določene v istih zaporednih vrstah, seštejejo in prispevajo k določitvi 
enega razmerja. 
 
V primeru več plačljivih kombinacij je masa, ki se deli: 
 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je kombinacij, ki jih je treba plačati. Vsaka od teh 
delnic se nato deli sorazmerno z deleži v vsaki plačljivi kombinaciji. Tako dobljeni količniki 
predstavljajo bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali zmanjšan za znesek vložkov v plačljive kombinacije. Tako dobljeni ostanek predstavlja 
dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je plačljivih kombinacij. 
Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z deleži v vsaki plačljivi kombinaciji. Tako dobljeni 
količniki, povečani za vložek, predstavljajo bruto donos za vsako od plačljivih kombinacij. 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 

157. člen 
Formule 

 
Stave lahko svoje stave "Mednarodni dvojček točno" vplačajo bodisi v obliki kombinacij enot, ki 
združujejo dva konja, razglašena za začetnike, bodisi v obliki tako imenovanih "kombiniranih" ali 
"terenskih" formul. 
 
1. Kombinirane formule 
Združene formule vključujejo vse stave "Mednarodni dvojček točno", ki med seboj kombinirajo dva 
za dva, določeno število konjev, ki jih izbere stavilec. 
Igralec lahko vpiše vsako kombinacijo dveh konj iz svojega izbora samo v predpisanem relativnem 
vrstnem redu. Ustrezna formula, imenovana "poenostavljena formula", vključuje: 
Stave (K x (K-1))/2 "Mednarodni dvojček točno". 
 
Če želi za vsako kombinacijo dveh konjev, izbranih med svojo izbiro, dva možna relativna vrstna 
reda prihoda, ustrezna formula, imenovana "formula v vseh naročilih", vključuje: 
Stave (K x (K - 1))/2 "Mednarodni dvojček točno". 
  
Vključujejo vse stave "Mednarodni dvojček točno", ki združujejo osnovnega konja, ki ga je določil 
stavnik, z vsemi drugimi konji, uradno razglašenimi za začetnike ("skupno polje") ali z izborom teh 
konj ("delno polje"). 
Če ima dirka N uradno štartnih konj, "skupno polje" vključuje (N - 1) stave "Mednarodni dvojček 
točno" v poenostavljeni formuli in 2 x (N - 1) stave "Mednarodni dvojček točno" v formuli v vseh 
naročilih. "Delno polje osnovnega konja" z izbiro P konj vključuje stave P "Mednarodni dvojček 
točno" v poenostavljeni formuli in 2 P "Mednarodni dvojček točno" stave v formuli v vseh naročilih. 
 
Za formule celotnega ali delnega "poenostavljenega polja" mora igralec določiti mesto na ciljni črti, 
ki ga bo zasedel osnovni konj. 
 
Vrednosti formul "skupno polje" se določijo glede na število konjev, razglašenih za začetnike z 
uradnim seznamom začetnikov skupine, ob upoštevanju, kjer je to primerno, konjev, prijavljenih za 
starterje ob registraciji stave. 
 
 
3. Formule "prostega polja" 
 
Formula "prostega polja" zajema vse kombinacije enot (P × P ') "Mednarodni dvojček točno" v 
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določenem relativnem vrstnem redu, ki združuje P konje na prvem in P' konje na drugem mestu, 
razen tisti z večkrat isto konjsko številko. 
 
4. Primeri: 
 
- Če igralec izbere 4 konje v "kombinirani" formuli v "Mednarodni dvojček točno", K = 4, igralec 
zabeleži: (K x (K-1))/2 kombinacije enot "Mednarodni dvojček točno", tj. (4 x 3)/2 = 6 kombinacij 
enot "Mednarodno naročilo povezano". 
 
Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo "v vseh naročilih", vključuje ta kombinacija 4 x 3 = 12 
kombinacij enot "Mednarodni dvojček točno". 
 
- Če igralec vplača osnovno "celotno polje konja" v poenostavljeni formuli "Mednarodni dvojček 
točno" in ima dirka 15 nastopajočih, N = 15 in stave vplačajo (N-1) kombinacije enot "Mednarodni 
dvojček točno ", tj. 14. Če želi ta igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih z dvema 
permutacijama, to" celotno polje konja "vključuje 2 x 14 = 28 enot kombinacij" Mednarodni dvojček 
točno ". 
 
- Če igralec v poenostavljeni formuli "Mednarodni dvojček točno" vplača osnovno "delno polje 
konja" in stavi v svoji izbiri 3 povezane konje, P = 3, zabeleži (P) kombinacije enot "Couplé 
Mednarodni dvojček točno ", tj. 3. Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo v vseh naročilih z 
dvema permutacijama, to" delno polje konja "vključuje 2 x 3 stave = 6 kombinacij enot" Mednarodni 
dvojček točno ". 
 
- Če igralec vplača prosto polje "Mednarodni dvojček točno", tako da izbere dva konja na vsakem 
od prvih dveh mest, ne da bi pri tem obstajal enak konj, sta P = 2 in P '= 2. Stavni prijavitelj (2 × 2) 
= 4 kombinacije enot "Mednarodni dvojček točno" v določenem relativnem vrstnem redu. 
 
 

158. člen 
Posebni primeri 

 
1. V primeru, da stava "Mednarodni dvojček točno" deluje, ni vložka v permutacijo prvih dveh konj, 
razvrščenih po natančnem vrstnem redu prihoda, ali v primeru prihoda mrtve dirke. dveh ali več 
konj na prvem ali drugem mestu, če ni nobenega vložka v nobeno plačljivo permutacijo, stave na 
posamezne metode glede na zadevno državo najkasneje ob začetek registracije zadevne stave. 
 
2. V primeru mrtve dirke, če na kateri koli plačljivi kombinaciji ali permutaciji ni vložka, je delež 
mase, ki se deli na to kombinacijo ali permutacijo, rezerviran, da predstavlja Hranilnik. Del te 
hranilnika, ki jo sestavljajo centralizirani vložki v Franciji, se doda masi, ki jo je treba deliti pri prvi 
stavi "Mednarodni dvojček točno", organizirani v skupni maši z isto državo, v kateri je bila 
ustanovljena hranilnica, bodisi prvi naslednji dan, ali ponujajo več kot en dan, na katerega 
opozarjajo igralci. 
 
3. Vse stave "Mednarodni dvojček točno" se povrnejo, ko je število konjev, ki so se udeležili dirke, 
manjše od najmanjšega števila udeležencev, ki je določeno s predpisi države organizatorke in je na 
stavnike opozorjeno najkasneje na startu. postopki registracije stav. 
 
4. Če je skupni znesek vplačanih vložkov nižji od minimalnega vložka iz člena 13 in nastane v 
Franciji, se ustrezno poročilo ponderira v razmerju, ki je enako količniku, ki izhaja iz delitve 
celotnega vložka, plačljivega za obravnavano poročilo. z minimalnim vložkom iz 13. člena, na 
katerega je ta stava vplačana. Delček mase, ki jo je treba deliti, ali dobička, ki se razdeli, odvisno 
od primera, ki ni razdeljen med distribucijskimi operacijami, je nato rezerviran, da tvori kasico. Del 
te hranilnika, ki jo sestavljajo centralizirani vložki v Franciji, se doda masi, ki jo je treba deliti pri prvi 
stavi "Mednarodni dvojček točno", organizirani v skupni maši z isto državo, v kateri je bila 
ustanovljena hranilnica, bodisi prvi naslednji dan, ali ponujena na določen dan, na katerega so 
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stavili igralci. 
 
5. Kadar ima dirka, na kateri deluje stava "Mednarodni dvojček točno", v cilju manj kot dva konja, 
stave na posamezne metode zdravljenja najkasneje ob začetku stavnih operacij zadevne stave.
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5. POGLAVJE - Stava »Mednarodni Trojček točno« 
 
 

159. člen 
 
Dirkalna združenja, pooblaščena za organizacijo daljinskih ali centraliziranih stav v Franciji na 
francoskih ali tujih dirkah, lahko izvajajo tako imenovane stave "Mednarodni trojček točno" za 
nekatere dirke, ki so na uradnem seznamu tekačev skupine. Stava "Mednarodni trojček točno" je 
sestavljena iz izbire treh konj v posamezni dirki in določitve njihovega vrstnega reda ciljev. 
Kombinacija treh konj zajema šest permutacij teh treh konj. V običajnem zaključku ena od teh 
permutacij ustreza pravemu vrstnemu redu ciljanja, pet drugih permutacij pa cilju v poljubnem 
vrstnem redu. Stava "Mednarodni trojček točno" se dodeli z dividendo, če trije izbrani konji 
zasedejo prva tri mesta v cilju in če vrstni red, ki ga izbere igralec, ustreza končni permutaciji v 
pravilnem vrstnem redu. Vsak konj, ki sodeluje v tej dirki, se obravnava ločeno pri določanju 
plačljive permutacije 
 

160. člen 
Povezani konji 

 
 
V državah, ki ponujajo to možnost, ko več konjev prihaja iz istega hleva v isti dirki, razglasi za 
povezane in predstavljajo "hlev". 
 
Če je več konj v hlevu uvrščenih na prva tri mesta, se štejejo za mrtvo toploto za določitev plačljivih 
permutacij, če so razvrščeni v isti rang ali v zaporedne vrste. 
 
Na te pogoje se igralce opozori najkasneje ob vplačilu zadevne stave. 
 

161. člen 
Mrtva dirka 

 
V primeru prihoda mrtve dirke so kombinacije, ki jih je treba plačati v poročilu "Mednarodni trojček 
točno", naslednje: 
 
a) V primeru mrtve dirke treh ali več konj, razvrščenih na prvo mesto, so plačljive kombinacije vse 
permutacije vsake kombinacije, ki jo sestavljajo konji, ki so bili prvič ujeti tri do tri. 
 
b) V primeru mrtve dirke dveh konj, razvrščenih na prvo mesto, in enega ali več konj na tretjem 
mestu, so plačljive kombinacije permutacije kombinacij, v katerih sta bila prva ali druga prva 
razvrščena konja označena z eden od konj uvrščen na tretje mesto. 
 
c) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na drugem mestu so plačljive kombinacije permutacije 
kombinacij, pri katerih je bil konj prvi uvrščen na prvo mesto, pri čemer so bili vsi konji razvrščeni 
drugi za dva. . 
 
d) V primeru mrtve dirke dveh ali več konj na tretjem mestu so plačljive kombinacije permutacije 
kombinacij, pri katerih je bil konj prvi uvrščen na prvo mesto, konj uvrščen na drugo mesto pa v 
drugo mesto z vsakim od konj uvrščenih na tretje mesto. 
 
 

162. člen 
Nesodelujoči 

 
Stave, dane na kombinacije, v katerih je bil vsaj eden od konjev netekmovalec, se povrnejo. 
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163. člen 
Izračun razmerij 

 
Znesek povrnjenih stav in kakršni koli odbitki, odobreni s predpisi, veljavnimi v državi, v kateri je 
razdeljena, se odštejejo od celotnega vložka. 
 
Razmerja se izračunajo na naslednji način: 
 
1. Običajni primer prihoda 
Masa, ki se deli, se porazdeli sorazmerno z vložki v plačljivo kombinacijo. 
 
2. Pojav mrtve dirke 
Kadar je v skladu z oddelkom 160 več konjev stabilnih, se vložki v različne plačljive kombinacije, 
sestavljene iz konj iste ekipe, določene v istih zaporednih vrstah, seštejejo in prispevajo k določitvi 
enega razmerja. 
 
V primeru več kombinacij, ki jih je treba plačati, je masa, ki jo je treba deliti, odvisno od države, v 
kateri je bila razdeljena: 
 
- ali razdeljeno na toliko enakih delov, kolikor je različnih plačljivih kombinacij. Vsaka od teh delnic 
se nato dodeli sorazmerno z deleži v vsaki plačljivi kombinaciji. Tako dobljeni količniki predstavljajo 
bruto razmerja za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali razdeljeni sorazmerno z deleži med plačljivimi kombinacijami. Tako dobljeni količnik predstavlja 
bruto razmerje za vsako od plačljivih kombinacij. 
 
- ali zmanjšan za znesek vložkov v plačljive kombinacije. Tako dobljeni ostanek predstavlja 
dobiček, ki ga je treba razdeliti, in je razdeljen na toliko enakih delov, kolikor je plačljivih kombinacij. 
Vsaka od teh delnic se nato deli sorazmerno z deleži v vsaki plačljivi kombinaciji. Tako dobljeni 
količniki, povečani za vložek, predstavljajo bruto donos za vsako od plačljivih kombinacij. 
Na te posebne pogoje, odvisno od zadevne države, stavnike opozorijo najpozneje ob začetku 
registracije za zadevno stavo. 
 
 

164. člen 
Formule 

 
Igralci lahko svoje stave "Mednarodni trojček točno" vplačajo v obliki kombinacij enot, ki združujejo 
tri konje, razglašene za začetnike, ali v obliki tako imenovanih "kombiniranih" ali "terenskih" formul. 
Združene formule zajemajo vse stave "Mednarodni trojček točno", ki med seboj kombinirajo tri do tri 
določeno število konjev, ki jih je izbral igralec. 
 
a) Igralec lahko vnese vsako kombinacijo treh konj iz svojega izbora samo v relativnem vrstnem 
redu, ki ustreza posamezni permutaciji. Ustrezna formula, imenovana "poenostavljena formula", 
vključuje: (K x (K - 1) x (K - 2))/6 permutacije določenih konj. 
 
Če želi za vsako kombinacijo treh konj, izbranih iz njegovega izbora, šest možnih relativnih vrstnih 
redov prihoda, ustrezna formula, imenovana "formula v vseh naročilih", vključuje 
K x (K - 1) x (K - 2) permutacije določenih konj. 
 
b) Formule "skupno polje dveh konj" vključujejo vse stave "Mednarodni trojček točno", ki združujejo 
dva osnovna konja, ki jih je stavnik določil, z vsemi drugimi konji, ki so uradno razglašeni za 
začetnike. 
Če ima dirka N uradno štartnih konj, "skupno polje dveh konj" vključuje 6 x (N - 2) permutacij konj, 
označenih v formuli v vseh vrstnih razredih, in (N - 2) permutacij konj, označenih v poenostavljeni 
formuli. V slednjem primeru mora igralec določiti mesta na cilju, ki jih bosta zasedla dva osnovna 
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konja njegove formule. 
 
c) Formule "delno polje dveh konj" zajemajo vse stave "Mednarodni trojček točno", ki združujejo 
dva osnovna konja z izborom drugih konj, ki jih uradno razglasijo starterji, ki jih določi igralec. 
Če ta izbira vključuje P konjev, "delno polje dveh konjev" vključuje 6 stav "Trio International Order" 
v formuli v vseh naročilih in P "Trio International Order" stav v poenostavljeni formuli. V slednjem 
primeru mora stave določiti tudi mesti na cilju, ki jih bosta zasedla dva osnovna konja njegove 
formule. 
 
d) Formule "celotne pokritosti konja" vključujejo vse stave "Mednarodni trojček točno", ki združujejo 
osnovnega konja, ki ga je določil stavnik, z vsemi drugimi konji, uradno razglašenimi za starte, ujete 
v parih. 
 
Če dirka vključuje N uradno štartnih konj, "skupno polje konja" vključuje 3 x (N - 1) x (N - 2) 
permutacije konj, označenih v formuli v vseh vrstnih razredih in (N - 1) x ( N - 2) permutacije 
določenih konj v poenostavljeni formuli. V slednjem primeru mora stave določiti mesto na cilju, ki ga 
bo zasedel osnovni konj njegove formule, vendar mu ni treba razvrstiti drugih konj v relativnem 
vrstnem redu, vsaka kombinacija treh konj dejansko vsebuje dve permutaciji konj razen osnovnega 
konja v obeh možnih vrstnih razredih. 
 
e) Formule za "delno pokritost konja" vključujejo vse stave "Mednarodni trojček točno", ki združujejo 
osnovnega konja z izborom drugih konjev, uradno razglašenih za starte, ujete v parih, ki jih določi 
igralec. 
 
Če izbira vključuje P konjev, "delno polje konja" vključuje 3 x P x (P - 1) permutacije konj, 
označenih v formuli v vseh vrstnih razredih, in P x (P -1) permutacije konj, označenih v formuli 
poenostavljeno. V slednjem primeru mora stave določiti mesto na cilju, ki ga bo zasedel osnovni 
konj njegove formule, vendar mu ni treba razvrstiti konjev po njegovem izboru v relativni vrstni red, 
vsaka kombinacija treh konj vključuje pravzaprav dve permutaciji konj razen osnovnega konja v 
obeh možnih vrstnih redih. 
 
f) Vrednosti formul "skupno polje" se določijo glede na število konjev, ki so razglašeni za zaganjalce 
z uradnim seznamom začetnikov skupine, pri čemer se po potrebi upoštevajo konji, ki so prijavljeni 
za starterje. . 
 
g) Formula "prostega polja" zajema nabor kombinacij enot (P × P '× P' ') "Mednarodni trojček točno" 
v določenem relativnem vrstnem redu, pri čemer se najprej kombinirajo konji P, drugi konji P mesto 
in P '' na tretjem mestu, z izjemo tistih z enako številko konja več kot enkrat. 
 
h) Primeri: 
- Če igralec izbere 4 konje v poenostavljeni "kombinirani" formuli v "Mednarodni trojček točno", K = 
4, stavni zabeleži (K x (K-1) x (K-2))/6 kombinacije enot "Mednarodni trojček točno", tj. (4 x 3 x 2)/6 
= 4 kombinacije enot "Mednarodni trojček točno". 
 
Če želi ta igralec to stavo vplačati v formuli v vseh naročilih s šestimi permutacijami, vključuje ta 
kombinacija 4 x 3 x 2 = 24 kombinacij enot "Trio International Order". 
 
- Če igralec v poenostavljeni formuli "Mednarodni trojček točno" vplača osnovno "skupno polje dveh 
konj" in ima dirka 7 nastopajočih, N = 7 in igralci vplačajo (N-2) kombinacije enot "Mednarodni 
trojček točno" "ali 5. Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo v vseh naročilih s šestimi 
permutacijami, to" skupno polje dveh konj "vključuje 5 x 6 = 30 enot kombinacij" Trio International 
Order ". 
 
- Če igralec vplača osnovno "delno polje dveh konj" v poenostavljeni formuli "Mednarodni trojček 
točno" in stavi v svoji izbiri 3 povezane konje, P = 3, zabeleži (P) kombinacije enot "Trio Ordre" 
International ", se pravi 3. Če želi ta igralec to stavo zapisati v formulo v vseh naročilih s šestimi 
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permutacijami, to" delno polje dveh konj "vključuje 6 x 3 = 18 kombinacij enot" Trio International 
Order ". 
 
- Če igralec vplača prosto polje v stavi "Mednarodni trojček točno", tako da izbere dva konja na 
vsakem od prvih treh mest, ne da bi na vsakem mestu obstajal enak konj, je P = 2, P '= 2 in P' '= 2. 
zapisi stav (2 × 2 × 2) = 8 kombinacij enot "Trio International Order" v določenem relativnem 
vrstnem redu. 
 

165. člen 
Posebni primeri 

 
a) V primeru prihoda mrtve dirke na dirko, če ni vložka v eno od plačljivih kombinacij, delež mase, ki 
se deli, ali dobička, ki se razdeli, odvisno od primera tej plačljivi kombinaciji je: 
- bodisi porazdeljeni v enakih razmerjih med drugimi plačljivimi kombinacijami, 
- ali rezervirana za ustanovitev hranilnice. Del te hranilnice, ki jo sestavljajo centralizirani vložki v 
Franciji, se doda množici, ki jo je treba deliti prve stave "Mednarodni trojček točno", organizirane v 
skupni maši z isto državo, kjer je bila ustanovljena hranilnica, bodisi prvi naslednji dan, ali na 
določen dan. 
Na te posebne pogoje glede na zadevno državo in zgoraj omenjeni dan igralci opozorijo najpozneje 
ob začetku registracije za zadevno stavo. 
 
b) V primeru, da stava "Mednarodni trojček točno" deluje, ni vložka v plačljivo kombinacijo ali v 
primeru mrtve točke, če ni vloga v kateri koli plačljivi kombinaciji stave na posamezne metode 
obdelave, odvisno od države, najkasneje ob začetku postopka registracije za zadevno stavo. 
 
c) Kadar ima dirka, na kateri deluje stava "Mednarodni trojček točno", manj kot trije konji v cilju, so 
igralci pozvani najkasneje ob začetku operacij na posebne metode zdravljenja glede na zadevno 
državo. registracija obravnavane stave. 
 
d) Vse stave "Mednarodni trojček točno" se povrnejo, ko je število konjev, ki so se udeležili dirke, 
manjše od najmanjšega števila udeležencev, ki je določeno s predpisi države organizatorke in je na 
stavnike opozorjeno najpozneje na startu. postopki registracije stav. 
 
e) Če je skupni plačljivi delež manjši od najnižjega deleža iz člena 13 in nastane v Franciji, se 
ustrezno poročilo ponderira v deležu, enakem količniku, ki izhaja iz delitve celotnega deleža, 
plačljivega za obravnavano poročilo z minimalnim vložkom iz 13. člena, na katerega je ta stava 
vplačana. 
 
Delček mase, ki jo je treba deliti, ali dobička, ki se razdeli, odvisno od primera, ki ni razdeljen med 
distribucijskimi operacijami, je nato rezerviran, da tvori kasico. Del te hranilnice, ki jo sestavljajo 
centralizirani vložki v Franciji, se doda množici, ki jo je treba deliti prve stave "Mednarodni trojček 
točno", organizirane v skupni maši z isto državo, kjer je bila ustanovljena hranilnica, bodisi prvi 
naslednji dan, ali ponujajo več kot en dan, na katerega opozarjajo igralci. 
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V. NASLOV- PRODAJNA MESTA IN NAČINI VPLAČILA ZDRUŽENJA 
 

166. člen 
 
Izven hipodromov so stave vplačane na prodajnih mestih združenja, omenjenih v 1. poglavju, ali na 
načine, predvidene v 2. poglavju in v nadaljevanju tega naslova. 
 

1. POGLAVJE - Prodajna mesta združenja 
 

167. člen 
Ustanove, ki so pooblaščene za pobiranje stav 

 
Stave so lahko sprejete na prodajnih mestih, s katerimi upravlja združenja. 
 
Kadar združenje pooblasti posameznike, da upravljajo s prodajnimi mesti, skladno z določbami pod 
1 27. člena spremenjena odloka št. 97 456 z dne 5. maja 1997, so te ustanove pooblaščene, da 
pobirajo stave v skladu s postopki, ki so predvideni v pogodbi, sklenjeni z združenjem. 
 
Na vsakem prodajnem mestu združenja mora biti objavljeno, kdaj je začetek in kdaj konec 
pobiranja stav ter eventualno tudi dnevi, ko je prodajno mesto zaprto, igralci morajo prav tako biti 
obveščeni o vrstah in formulah stav, ki so sprejete. 
 

168. člen 
Postopki pobiranja stav med potekom operacij na hipodromu 

 
Pobiranje stav za vsako dirko se izvaja do signala, ki označuje konec pobiranja stav, v nobenem 
primeru ta signal ne more biti po potrjenem startu dirke. Nobena stava, niti stava, ki je v procesu 
vplačila, ne sme biti sprejeta po tem signal. 
 
Za pobiranje stav veljajo enaka pravila kot za hipodrom. 
 
Izplačila dobitnih stav se začnejo takoj po objavi kvot. 
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Členi od vključno 169. do 211. se nanašajo na vplačilne pogoje pri prireditelju PMU  
in niso predmet vplačil pri Športni loteriji. 

 
 

DODATEK 1: Minimalna vplačila za posamezne vrste stav 

 
 

Vrsta stave Minimalno vplačilo 

Pomožna storitev pri stavah, opredeljena v 17. členu Pravil za preprosto stavo. 0,50 € 

Stave, ki sestavljajo odloženo stavo, opredeljeno v poglavju 2 naslova II pravil. 

1,00 € 

Trojček: 
Stavo Trojček lahko vplačate v višini 50% minimalnega vložka, tj. 0,50 EUR, z izjemo 
stave na enoto v poenostavljeni formuli. 

Petorček, opredeljena v poglavju 11 naslova II pravil: 
Stavo lahko vplačate v višini 50% minimalnega vložka, tj. 0,50 EUR, 25% 
minimalnega vložka, tj. 0,25 EUR, ali 10% minimalnega vložka, tj. 0,10 EUR, z izjemo 
stave na enoto v poenostavljeni formuli. 

Stava s štirimi konji v točnem vrstnem redu, opredeljena v poglavju 3 naslova III 
pravil: To stavo lahko vplačate v višini 50% minimalnega vložka, tj. 0,50 EUR, razen 
stave na enoto v poenostavljeni formuli. 

Pomožna storitev pri stavah, opredeljenih v 17. členu pravilnika za stave na 2 od 4 

Četverček Plus: 
Stavo Četverček Plus lahko vplačate v višini 50% minimalnega vložka, to je 0,65 EUR, 
razen stave na enoto v poenostavljeni formuli 

1,30 € 

Solo, Mednarodni Solo  

1,50 € 
Dvojček, Dvojček hipodrom, Mednarodni dvojček, Mednarodni dvojček točno, 
Trojček, Trojček hipodrom, Trojček točno, Trojček točno hipodrom, Mednarodni 
Trojček točno: te stave je mogoče vplačati v višini 50% minimalnega vložka, tj. 0,75 
EUR, razen stave na enoto v poenostavljeni formuli. 

Super Plus: 
Stavo Super Plus lahko vplačate v višini 50% minimalnega vložka, tj. 1,00 €, 25% 
najmanjšega vložka ali 0,50 EUR, razen stave na enoto v poenostavljeni formuli.  

2,00 € 

2 od 4, Multi, Četverček – stava na katerikoli vrstni red znotraj izbora maximalno 
šestih konj, kar je določeno v poglavju 9 naslova II: 
Te stave je mogoče vplačati za 50% minimalnega vložka, tj. 1,50 €, ali 25% najnižjega 
ložka, tj. 0,75 €, z izjemo stave na enoto v poenostavljeni formuli. 

3,00 € 

 


