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DOG6
Art1. Pariurile DOG6 sunt pariuri pe curse de câini, preînregistrate și transmise de către Organizator pe platformă.
Cursele de câini preînregistrate sunt identificate printr-un număr de ordine și vor fi transmise fără intervenția
Organizatorului. Alegerea curselor va fi facută în mod aleatoriu de către programul software utilizat de organizator.
Art.2. Cursele de câini se transmit la fiecare 4 minute cu mențiunea că în fiecare zi este o pauză de mentenață între
orele 04:00 - 07:00. După fiecare cursă, rezultatele cursei sunt afișate pe platformă.
Art. 3. La fiecare cursă participă 6 câini, cu numere de concurs de la 1 la 6. Pentru o identificare mai ușoara, la fiecare
cursă câinii poartă tricouri cu aceleași culori și numere, acestea fiind aceleași cu cele înscrise pe cutiile de pornire.

•
•
•
•

Miza minima: 0,50 Ron
Miza minima pe combinatie: 0.10 Ron
Miza maxima: 100 Ron
Castig maxim: 100.000 Ron

Suma maximă câștigată de un jucător pe durata unei singure zile este stabilită în așa fel încât câștigul să nu poată
depași câștigul maxim de 100.000 Ron, indiferent de tipul de pariu.
Art.4.Tipuri de pariuri:

a) Pariul pe Câștigător - primii doi - primii trei:
• Câștigător - pariul pe victoria unuia dintre câinii participanți la cursă;
• Primii doi - pariul pe un singur câine, care potrivit ordinii de trecere a liniei de sosire, se plasează pe unul din
primele două locuri;
• Primii trei - pariul pe un singur câine, care potrivit ordinii de trecere a liniei de sosire, se
plasează pe unul din primele trei locuri.

b) Pariul Perfecta (Exact primii doi câini) - pariul pe doi câini, care, potrivit ordinii de trecere a
liniei de sosire, se plasează pe primul, respectiv pe al doilea loc;

c) Pariul Trifecta (Exact primii trei câini) - Pariul pe trei câini, care, potrivit ordinii de trecere a liniei de sosire, se
plasează pe primul, al doilea, respectiv al treilea loc. Cotele pentru acest tip de pariu se calculează prin inmulțirea
cotelor primilor doi clasați cu 3.

d) Pariul System Perfecta (Primii doi combinați) - Pariul pe 2 câini care potrivit ordinii de trecere
a liniei de sosire se plasează pe primele două locuri, indiferent de ordinea plasării.

e) Pariul System Trifecta (Primii trei combinați) - Pariul pe 3 câini care potrivit ordinii de trecere a liniei de sosire se
plasează pe primele trei locuri, indiferent de ordinea plasării.

f) Nu câștigă - Jucătorul trebuie să ghicească care câine nu va câștiga.
g) Nu termină pe Locul 2 - Jucătorul trebuie să ghicească care câine nu va câștiga.
h) Nu termină pe Locul 3 - Jucătorul trebuie să ghicească care câine nu va câștiga.
i) Nu termină pe Locul 1-2 - Jucătorul trebuie să ghicească dacă un câine ales nu va fi unul din cei ce vor trece linia
de sosire pe locul 1 sau 2.
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j) Nu termină pe Podium - Jucătorul trebuie să ghicească dacă un câine ales nu va fi unul din primii 3 câini care vor
trece linia de sosire.

k) Câștigător Par/Impar - Jucătorul trebuie să ghicească dacă numărul câinelui câștigător va fi par sau impar.
l) Câștigător Sub/Peste - Jucătorul trebuie să ghicească dacă numărul câinelui câștigător va fi mai mic sau mai mare
decât limita selectată.

m) Suma Primilor Doi - Jucătorul trebuie să ghicească dacă suma numerelor câinilor care termină pe jocurile 1 și 2 va fi
mai mică sau mai mare decât limita selectată

n) Suma Primilor Trei - Jucătorul trebuie să ghicească dacă suma numerelor câinilor care termină pe locurile 1, 2 și 3
va fi mai mică sau mai mare decât limita selectată.
Art.5. În ultima secundă preliminară începerii cursei nu se mai pot efectua pariuri. Jucătorul are opțiunea de a paria
în avans până la 9 curse, cu mențiunea că pentru aceste curse cotele nu sunt afișate în momentul efectuării pariului.
Într-un pariu se pot paria toți cei 6 câini.
Art.6. Premii suplimentare (Extra Premii)
Organizatorul va acorda premii suplimentare rezultate din sumele acumulate pentru biletele efectuate la acest tip de
joc.
Pentru acordarea premiilor sunt eligibile toate biletele, fara a fi conditionate de miza jucata sau daca acestea sunt
castigatoare sau necastigatoare. Premiul se acorda in momentul plasarii biletului.
Premiile se acordă în mod aleatoriu participantilor in baza selectiei realizate de programul software. Fiind acordate
în mod aleatoriu, valorile premiilor nu au o valoare minimă sau maximă prestabilită de organizator.

Procentul minim de câștiguri (RTP) variază între 70% și 92%, în funcție de tipul de pariu selectat.
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