Artikkel 22
Et "enkelt" veddemål går ut på å angi én hest valgt blant hestene som er påmeldt til et løp. Det finnes
to typer "enkle" veddemål:
1) "Enkelt Vinner"-veddemålene registreres i alle løp som har minst to deltakende hester.
Disse veddemålene kan også tilbys under et eget kommersielt navn som spillerne blir informert om.
Bestemmelsene for "Enkelt Vinner"-veddemålene i dette dokumentet gjelder da veddemålene som
tilbys under det tilsvarende kommersielle navnet.
2) "Enkelt Plass"-veddemålene registreres i alle løpene som har minst tre deltakende hester.
Disse veddemålene kan også tilbys under et eget kommersielt navn som spillerne blir informert om.
Bestemmelsene for "Enkelt Plass"-veddemålene i dette dokumentet gjelder da veddemålene som
tilbys under det tilsvarende kommersielle navnet.
Artikkel 23
Et "enkelt vinner"-veddemål utløser betaling av en "vinner"-gevinst når den spilte hesten tar
førsteplassen i løpet, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 24.
Et "enkelt plass"-veddemål utløser betaling av en "plass"-gevinst når den spilte hesten oppnår:
- enten en av de to første plassene når antallet hester som påmeldt til løpets offisielle program, er fra
og med fire og til og med sju,
- enten en av de tre første plassene når antallet hester som påmeldt til løpets offisielle program, er
lik eller over åtte.
Artikkel 24 - Samme eier av flere startende hester
Når flere hester som er påmeldt til samme løp, erklæres som “felles” i PMU, så tilhører de samme
eier.
Hvis en av disse hestene har oppnådd førsteplass, har alle "enkelt vinner"-veddemålene som er
inngått på de andre hestene fra eieren som har deltatt i løpet, krav på betaling av samme
vinnergevinst.
Artikkel 25 - "Dødt løp"
Ved "Dødt løp"-slutt:
- "Vinner"-veddemålene som er inngått på alle hestene som fikk førsteplass, har krav på betaling av
en "vinner"-gevinst.
- "Plass"-veddemålene på hestene på første- og andreplass i løpene der under åtte hester var
påmeldt til løpets offisielle program og "plass"-veddemålene på hestene som kom på første-, andreog tredjeplass i løpene der minst åtte hester var påmeldt til løpets offisielle program, har krav på
betaling av en "plass"-gevinst.
Artikkel 26 - Ikke-startende hester

Hvis, av en eller annen grunn, en hest som opprinnelig er påmeldt, ikke møter frem ved start på
dommerens ordre eller dommeren ved start erklærer at den ikke lenger står under hans eller hennes
ordre, tilbakebetales alle "vinner"- og "plass"-innsatsene på denne hesten, og det tilsvarende beløpet
blir trukket fra de totale "vinner"- og "plass"-innsatsene.
Artikkel 27 - Beregning av gevinstene
For hver veddemåltype bestemmes premiepotten av den totale innsatsen etter det proporsjonale
fratrekket på innsatsene og fratrekk av beløpet som tilsvarer de tilbakebetalte veddemålene.
Bruttogevinstene beregnes som følger:
1. Normalt resultat
a) Beregning av "vinner"-gevinst
Premiepotten fordeles proporsjonalt med antallet innsatser på hesten som fikk førsteplass.
Når flere hester kombineres fra en eier, summeres innsatsene på disse hestene og kombineres i
fastsettelsen av en unik "vinner"-gevinst for alle hestene fra eieren.
b) Beregning av "plass"-gevinstene
Beløpet tilsvarende alle innsatser på de forskjellige vinnerhestene blir først trukket fra premiepotten.
Restbeløpet, som kalles "utbytte til fordeling", deles i like mange like deler som det finnes
vinnerhester. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver av
disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
2. "Dødt løp"
a) Beregning av "vinner"-gevinstene
Hvis flere hester kommer på førsteplass, blir beløpet tilsvarende alle innsatser på de forskjellige
vinnerhestene først trukket fra premiepotten. Restbeløpet, som kalles "utbytte til fordeling", deles i
like mange like deler som det finnes hester på førsteplass. Hver av disse delene blir så fordelt
proporsjonalt med antallet innsatser på hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås,
multiplisert med innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av hestene som
kom på førsteplass.
Når flere hester kombineres fra en eier, summeres innsatsene på disse hestene og eventuelt de
tilsvarende delene av utbyttet til fordeling og slås sammen i fastsettelsen av en unik "vinner"-gevinst
for alle hestene fra samme eier.
b) Beregning av "plass"-gevinstene i løp som omfatter under åtte hester påmeldt til det offisielle
programmet.
Hvis flere hester kommer på førsteplass, deles utbyttet til fordeling i like mange like deler som det
finnes hester på førsteplass. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser
på hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.

Hvis flere hester kommer på andreplass, deles utbyttet til fordeling i to like deler. Den første delen
tildeles hesten som kom på førsteplass, og den andre delen deles i like mange deler som det finnes
hester på andreplass. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på
hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
b) Beregning av "plass"-gevinstene i løp som omfatter mer enn sju hester påmeldt til det offisielle
programmet.
Hvis én eneste hest kommer på førsteplass og én eneste hest på andreplass, deles utbyttet til
fordeling i tre like deler. En tredjedel tildeles til hesten som kom på førsteplass, en tredjedel til
hesten som kom på andreplass, og den siste tredjedelen fordeles i like mange deler som det finnes
hester på tredjeplass. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på
hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
Hvis én eneste hest kommer på førsteplass og flere hester på andreplass, deles utbyttet til fordeling i
to deler. En tredjedel tildeles til hesten som kom på førsteplass, og to tredjedeler fordeles i like
mange deler som det finnes hester på andreplass. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt
med antallet innsatser på hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med
innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
Hvis to hester kommer på førsteplass, deles utbyttet til fordeling i tre like deler. En tredjedel tildeles
til hver av hestene som kom på førsteplass, og en tredjedel fordeles i like mange deler som det finnes
hester på tredjeplass. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på
hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
Hvis mer enn to hester kommer på førsteplass, deles utbyttet til fordeling i like mange like deler som
det finnes hester på førsteplass. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet
innsatser på hver av disse hestene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med
innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
Artikkel 28 Opphevet ved forordning av 18. februar 1999 som endrer forordningen av 13. september
1985 om regulering av PMU.
Artikkel 29 - Spesielle tilfeller
1) For "enkelt vinner"-veddemålene, hvis flere hester kom på førsteplass og det ikke finnes noen
innsats på noen av dem, skal utbyttet til fordeling som er tildelt til denne hesten, fordeles i like deler
mellom de andre hestene som kom på førsteplass.
For "enkelt plass"-veddemålene, hvis det ikke finnes noen innsats på en av vinnerhestene, skal
utbyttet til fordeling som er tildelt til denne hesten, fordeles i samme proporsjoner mellom de andre
vinnerhestene.
2) "Enkelt vinner"-veddemålene tilbakebetales hvis det ikke finnes noen innsats på noen av hestene
som kom på førsteplass.
"Enkelt plass"-veddemålene tilbakebetales hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de
"plasserte" vinnerhestene.

3) Alle "enkelt plass"-veddemål tilbakebetales når antallet hester som deltok i løpet, er under fire.
4) Alle "enkelt vinner"- og "enkelt plass"-veddemål tilbakebetales når ingen hest er blitt plassert i
mål.
Hvis antallet hester som er plassert i mål, er under to i løp som omfattet mellom fra og med fire og til
og med sju hester, eller under tre i løp som omfattet over sju hester, tildeles "plass"-premiepotten i
sin helhet til beregningen av gevinstene utelukkende for hestene som ble plassert i mål.
5°) Opphevet ved forordning av 7. mars 2011 som endrer forordningen av 13. september 1985 om
regulering av PMU og travbaner.
Artikkel 29.1 - Registrering av "enkle veddemål" i en felles internasjonal premiepott
Veddeløpsselskap som har tillatelse til å organisere eksterne eller sentraliserte
veddemålsoperasjoner i Frankrike på utenlandske løp, kan organisere "Enkelt"-veddemål med en
premiepott som deles med et annet land for bestemte løp angitt i det offisielle programmet.
Med forbehold for det som er angitt i artikkel 29.2 og 29.3 nedenfor, er veddemålene underlagt:
a) bestemmelsene i artikkel 22-23 og 25-29 ovenfor.
b) bestemmelsene i artikkel 22-23 og 25-29 ovenfor, idet formuleringen "hester påmeldt til det
offisielle programmet" erstattes av uttrykket "hester som virkelig har deltatt i løpet".
Spillerne skal informeres om disse betingelsene senest ved oppstarten av operasjonene for
registrering av angjeldende veddemål.
Artikkel 29.1.2 - Samme eier av flere startende hester
I landene der dette er mulig, når flere hester som er påmeldt i samme løp, erklæres som “felles” i
PMU, sies de å være fra samme eier.
Hvis en av hestene har oppnådd førsteplass, har alle "enkelt vinner"-veddemålene som er inngått på
de andre hestene fra samme eier som har deltatt i løpet, krav på betaling av samme vinnergevinst.
Spillerne skal informeres om disse betingelsene senest ved oppstarten av operasjonene for
registrering av angjeldende veddemål.
Artikkel 29.2 - Beregning av gevinstene
For hver veddemåltype bestemmes premiepotten av totalinnsatsen, etter fratrekk av beløpet
tilsvarende de tilbakebetalte veddemålene og avgiftene som gjelder i landet der løpet finner sted.
"Enkelt vinner":
1) Ved normalt resultat fordeles premiepotten proporsjonalt med antallet innsatser på hesten som
fikk førsteplass.
I land der dette er mulig: Når flere hester erklæres som “felles», summeres innsatsene på disse
hestene og kombineres i fastsettelsen av en unik "vinner"-gevinst for alle hestene fra samme eier.

2) Ved "dødt løp" blir premiepotten, alt etter landet der løpet avholdes:
a) enten delt i like mange like deler som det er hester på førsteplass. Hver av disse delene blir så
fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver av disse hestene. Kvotientene som dermed
oppnås, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av hestene som kom på førsteplass.
b) eller redusert med beløpet som svarer til innsatsene på vinnerhesten(-e). Restbeløpet, som kalles
"utbytte til fordeling", deles i like mange like deler som det finnes hester på førsteplass. Hver av disse
delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver av disse hestene. Kvotientene som
dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver
av hestene som kom på førsteplass. I land der dette er mulig: Når flere hester erklæres som “felles»,
summeres innsatsene på disse hestene fra samme eier og eventuelt de tilsvarende delene av
utbyttet til fordeling og kombineres i fastsettelsen av en unik "vinner"-gevinst for alle hestene fra
samme eier.
Spillerne skal informeres om disse spesielle betingelsene i henhold til land senest ved oppstarten av
operasjonene for registrering av angjeldende veddemål.
"Enkelt plass":
1) Normalt resultat: Premiepotten deles i like mange like deler som det er vinnerhester. Hver av disse
delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver av disse hestene. Kvotientene som
dermed oppnås, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av vinnerhestene.
2) "Dødt løp":
Gevinstene ved "dødt løp"-resultat skal beregnes i henhold til bestemmelsene i artikkel 27.2 (b og c),
der termen "utbytte til fordeling" erstattes av termen "premiepott". Uttrykket "multiplisert med
innsatsenheten" i avsnitt 1 og 2 i artikkel 27.2 (b) og avsnitt 1-4 i artikkel 27.2 (c) er slettet.
Artikkel 29.3 a) For "Enkelt vinner"-veddemål, hvis det i et løp der flere hester kom på førsteplass,
ikke er noen innsats på noen av dem, blir andelen av premiepotten som er tildelt til denne hesten, alt
etter landet der løpet avholdes:
1) delt i like deler på de andre hestene som kom på førsteplass;
2) satt av til en jackpot. Delen av denne jackpotten som utgjøres av de sentraliserte innsatsene i
Frankrike, legges til premiepotten for det første "enkelt vinner"-veddemålet som organiseres i
kombinert pott med samme land.
Spillerne skal informeres om disse spesielle betingelsene i henhold til land senest ved oppstarten av
operasjonene for registrering av angjeldende veddemål.
b) For "Enkelt plass"-veddemål, hvis det ikke er noen innsats på en av vinnerhestene, blir andelen av
premiepotten som er tildelt til denne hesten, alt etter landet der løpet avholdes:
1) delt i like deler på de andre vinnerhestene;
2) satt av til en jackpot. Delen av denne jackpotten som utgjøres av de sentraliserte innsatsene i
Frankrike, legges til premiepotten for det første "Enkelt Plass"-veddemålet som organiseres i

kombinert pott med samme land. Spillerne skal informeres om disse spesielle betingelsene i henhold
til land senest ved oppstarten av operasjonene for registrering av angjeldende veddemål.
c) Alle "Enkelt vinner"- eller "Enkelt plass"-veddemål blir tilbakebetalt hvis antallet hester som deltok
i løpet, er under minimumsantallet som er definert i arrangørlandets reglement og etter at spillerne
er informert om dette, senest ved starten på operasjonene for registrering av angjeldende veddemål.

Artikkel 41
Det kan organiseres veddemål kalt "Tvilling Vinner" eller "Tvilling Plass" for bestemte løp som er
angitt i det offisielle programmet.
Et "Tvilling Vinner"- eller "Tvilling Plass"-veddemål går ut på å angi to hester i samme løp og angi om
det er et "Tvilling Vinner"- eller "Tvilling Plass"-veddemål.
"Tvilling Vinner"-veddemålet kan også tilbys under et eget kommersielt navn som spillerne blir
informert om. Bestemmelsene for "Tvilling Vinner"-veddemålet i dette dokumentet gjelder for
veddemålet som tilbys under det tilsvarende kommersielle navnet.
Et "Tvilling Vinner"-veddemål anses som vinnende hvis de to spilte hestene inntar de to første
plassene i løpet, uansett plassering i mål.
Men dette offisielle programmet kan angi at spillerne må velge de to første hestene i løpet i den
nøyaktige rekkefølgen i mål.
I dette tilfellet er registreringen av veddemålene begrenset til PMUs innleveringssteder og -tjenester
og veddeløpsbanenes skranker som tilbyr denne tjenesten.
I det siste tilfellet anses veddemålet som vinnende hvis de to valgte hestene inntar de to første
plassene i løpet og hvis de er blitt angitt i den nøyaktige rekkefølgen i mål.
Et "Tvilling Plass"-veddemål anses som vinnende hvis de to valgte hestene oppnår to av de tre første
plassene i løpet.
Hver hest som deltar i løpet, behandles separat med hensyn til fastsettelse av de vinnende
kombinasjonene.
Artikkel 42 - Dødt løp
Ved "dødt løp"-resultat anses følgende kombinasjoner som vinnende:
1. "Tvilling Vinner"-veddemål:
a) Ved et dødt løp mellom to eller flere hester på første plass, er de vinnende "Tvilling Vinner"kombinasjonene alle de som kombinerer, i grupper på to, hestene som kom likt i mål på førsteplass.
b) Hvis to eller flere hester kom likt i mål på andreplass i et løp uten angitt rekkefølge i mål, er de
vinnende "Tvilling Vinner"-kombinasjonene alle de som kombinerer hesten som fikk førsteplass, med
en av hestene som kom likt i mål på andreplass.
c) Hvis to eller flere hester kom likt i mål på andreplass i et løp med angitt rekkefølge i mål, er de
vinnende "Tvilling Vinner"-kombinasjonene alle de som kombinerer hesten som fikk førsteplass, spilt
på førsteplass, med en av hestene som kom likt i mål på andreplass.
d) De innbyrdes kombinasjonene av hester som kom likt i mål på andreplass, gir ikke rett til en
"Tvilling Vinner"-gevinst, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 46-2.B, d).
2. "Tvilling Plass"-veddemål:

a) Ved et dødt løp mellom tre eller flere hester på første plass, er de vinnende "Tvilling Plass"kombinasjonene alle de som kombinerer, i grupper på to, hestene kom likt i mål på førsteplass.
b) Ved dødt løp mellom to hester på første plass og en eller flere hester (dødt løp) på tredjeplass, er
de vinnende "Tvilling Plass"-kombinasjonene på den ene siden kombinasjonen av de to hestene som
kom likt på førsteplass, og på den andre siden, kombinasjonene av hver av hestene som kom likt i
mål på førsteplass, med hver av hestene på tredjeplass. De innbyrdes kombinasjonene av hester som
kom likt på tredjeplass, gir ikke i noe tilfelle rett til en "Tvilling Plass"-gevinst.
c) Hvis to eller flere hester kom likt i mål på andreplass, er de vinnende "Tvilling Plass"kombinasjonene på den ene siden de som forener hesten som fikk førsteplass, med hver av hestene
som kom på andreplass, og på den andre siden alle de som innbyrdes kombinerer hestene som kom
på andreplass.
d) Hvis to eller flere hester kom likt i mål på tredjeplass, er de vinnende "Tvilling Plass"kombinasjonene de som kombinerer hesten på førsteplass og hesten på andreplass, kombinasjonene
mellom hesten på førsteplass og hver av hestene på tredjeplass, og kombinasjonene mellom hesten
på andreplass og hver av hestene på tredjeplass. De innbyrdes kombinasjonene av hester som kom
på tredjeplass, gir ikke i noe tilfelle rett til en "Tvilling Plass"-gevinst.
Artikkel 43 - Ikke-startende hester
I. a) Kombinasjonene "Tvilling Vinner" eller "Tvilling Plass" der de to spilte hestene ikke deltok, blir
tilbakebetalt.
b) Hvis en "Tvilling Vinner"-kombinasjon omfatter en ikke-deltakende hest og en av hestene som kom
på førsteplass i løpet, gis et "spesiell vinner"-utbytte som angitt i artikkel 44, avsnitt 3 nedenfor.
"Tvilling Vinner"-kombinasjonene som omfatter en ikke-deltakende hest og en hest som er fra
samme eier som en av hestene som fikk førsteplass, gir ikke rett til betaling av en "spesiell vinner"gevinst.
c) Hvis en "Tvilling Plass"-kombinasjon omfatter en ikke-deltakende hest og en av de to første
hestene hvis det var under åtte hester påmeldt til det offisielle programmet, eller en av de tre første
hvis det var minst åtte hester påmeldt til det offisielle programmet, gis en "spesiell plass"-gevinst
definert i artikkel 44, avsnitt 3, nedenfor.
d) Men reglene i avsnitt b) og c) ovenfor gjelder imidlertid ikke formlene "full gardering" og "delvis
gardering", iht. artikkel 45 nedenfor, der bankeren er ikke-startende. I dette tilfellet blir de
tilsvarende kombinasjonene tilbakebetalt.
II. For "Tvilling"-veddemålet kan spillerne spille en reservehest, i henhold til bestemmelsene i artikkel
13, avsnitt II, i denne forordningen.
Hvis spilleren ikke har spilt en reservehest eller hvis den spilte reservehesten er ikke-startende og
spillerens veddemål da kumulativt omfatter én eller flere andre hester som ikke deltar i løpet,
behandles veddemålet i henhold til bestemmelsene i avsnitt I. ovenfor.
Hvis spilleren har spilt en reservehest som deltar i løpet og hvis spillerens veddemål i tillegg omfatter
én eller to andre ikke-startende hester etter at reservehesten har erstattet en ikke-startende hest,
gjelder bestemmelsene i avsnitt I ovenfor.

Artikkel 44 - Beregning av gevinstene
For hver type "Tvilling Vinner"- eller "Tvilling Plass"-veddemål trekkes beløpet til det proporsjonale
fradraget for innsatser og tilbakebetalte veddemål fra det totale innsatsbeløpet.
Premiepotten oppnås etter fradrag av betalingene utført for veddemålene som er behandlet som
"Enkelt Vinner"- eller "Plass"-veddemål, i henhold til nedenstående bestemmelser i artikkel 43 og 44,
avsnitt 3 nedenfor.
Bruttogevinstene beregnes som følger:
1. "Tvilling Vinner"-veddemål
a) Normalt resultat:
Ved én enkelt vinnende kombinasjon fordeles premiepotten proporsjonalt etter antall innsatser på
denne kombinasjonen.
b) Dødt løp:
Ved flere vinnende kombinasjoner blir summen av innsatsene på disse ulike kombinasjonene trukket
fra premiepotten.
Utbyttet til fordeling som dermed oppnås, deles i like mange like deler som det finnes vinnende
kombinasjoner av hestene som utgjør dem. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med
antallet innsatser på hver vinnende kombinasjon. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med
innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av kombinasjonene.
2. "Tvilling Plass"-veddemål:
Beløpet for alle innsatsene på de ulike vinnende kombinasjonene trekkes fra premiepotten, og
restbeløpet som oppnås, utgjør "utbyttet til fordeling".
a) Normalt resultat:
Utbyttet til fordeling er delt i tre like deler. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med
antallet innsatser på hver av disse kombinasjonene. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert
med innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av disse kombinasjonene.
b) Dødt løp:
1. Hvis tre eller flere hester kom likt på første plass, deles utbyttet til fordeling i så mange like deler
som det finnes forskjellige vinnende "Tvilling Plass"-kombinasjoner av hestene som utgjør dem. Hver
av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver av disse kombinasjonene.
Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal
betales for hver av de vinnende kombinasjonene.
2. Hvis to hester kommer likt på førsteplass og en eller flere hester på tredjeplass, blir en tredjedel av
utbyttet til fordeling tildelt kombinasjonen av de to hestene som kom på førsteplass, en annen
tredjedel blir tildelt til samtlige kombinasjoner av en av hestene som kom på førsteplass, med hver av
hestene på tredjeplass, og den siste tredjedelen blir tildelt til samtlige kombinasjoner av den andre
hesten på førsteplass med hver av hestene på tredjeplass. Hver del av utbyttet til fordeling som

dermed oppnås, deles så i like mange like deler som det finnes vinnende kombinasjoner av hestene
som utgjør dem. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på den
tilsvarende vinnende kombinasjonen. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med
innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av de vinnende kombinasjonene.
3. Hvis to eller flere hester kommer likt på andreplass, blir to tredjedeler av utbyttet til fordeling
tildelt til samtlige kombinasjoner av hesten på førsteplass med hver av hestene på andreplass, og en
tredjedel blir tildelt til samtlige gjensidige kombinasjoner av hestene på andreplass. Hver del av
utbyttet til fordeling som dermed oppnås, deles så i like mange like deler som det finnes vinnende
kombinasjoner av hestene som utgjør dem. Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med
antallet innsatser på den tilsvarende vinnende kombinasjonen. Kvotientene som dermed oppnås,
multiplisert med innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av de vinnende
kombinasjonene.
4. Hvis to eller flere hester kommer likt på tredjeplass, blir en tredjedel av utbyttet til fordeling tildelt
kombinasjonen av hestene som kom på første- og andreplass, en annen tredjedel blir tildelt til
samtlige kombinasjoner av hesten som kom på førsteplass, med hver av hestene på tredjeplass, og
den siste tredjedelen blir tildelt til samtlige kombinasjoner av hesten på andreplass med hver av
hestene på tredjeplass. Hver del av utbyttet til fordeling som dermed oppnås, deles så i like mange
like deler som det finnes vinnende kombinasjoner av hestene som utgjør dem. Hver av disse delene
blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på den tilsvarende vinnende kombinasjonen.
Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør bruttogevinstene som skal
betales for hver av de vinnende kombinasjonene.
3. Ikke-deltakende hester
1. I løp med eller uten fastsatt rekkefølge i mål og som omfatter en eller flere ikke-deltakende hester,
er "spesiell vinner"-gevinsten for kombinasjonen av hesten som fikk førsteplass, eller, ved dødt løp,
en av hestene som fikk førsteplass og en av de ikke-deltakende hestene, som anført under avsnitt b) i
artikkel 43 ovenfor, lik "Enkelt Vinner"-gevinsten for denne hesten, med forbehold for
bestemmelsene i avsnitt 3 og 4 nedenfor.
2. På samme måte er "spesiell plass"-gevinsten for kombinasjonen av en av hestene på de to eller tre
første plassene og en av de ikke-deltakende hestene, som anført i avsnitt c) i artikkel 43 ovenfor, lik
"enkelt plass"-gevinsten for denne hesten, med forbehold for bestemmelsene i avsnitt 3 og 4
ovenfor.
3. "Spesiell vinner"-nettogevinsten skal ikke være høyere enn "Tvilling Vinner"-nettogevinsten. Ved
"dødt løp" skal hver "spesiell vinner"-nettogevinst maksimalt være lik den minste "Tvilling Vinner"nettogevinsten som omfatter denne hesten, eller den største "Tvilling Vinner"-nettogevinsten hvis
det ikke finnes noen som omfatter denne hesten.
På samme måte skal "spesiell plass"-nettogevinsten for kombinasjonen av en av hestene på de to
eller tre første plassene og en av de ikke-deltakende hestene maksimalt være lik den minste "Tvilling
Plass"-nettogevinsten eller den største "Tvilling Plass"-nettogevinsten hvis det ikke finnes noen som
omfatter denne hesten.
I alle andre tilfeller beregnes fordelingen, i henhold til reglene i avsnitt 1 og 2 ovenfor, på en slik
måte at "spesiell vinner"- eller "spesiell plass"-gevinstene som utbetales til spillerne, henholdsvis er
lik de tilsvarende "Tvilling Vinner"- eller "Tvilling Plass"-gevinstene.

4. I hvert av tilfellene som er angitt ovenfor, kan "spesiell vinner"- og "spesiell plass"-gevinstene som
utbetales til spillerne, ikke være under 1,10 € per innsatsenhet, med forbehold for bestemmelsene i
artikkel 19. Denne bestemmelsen gjelder særlig når "Enkelt Vinner"- eller "Plass"-veddemålene
tilbakebetales.
Artikkel 45 - Formler
Spillerne kan registrere sine veddemål på "Tvilling Vinner"- eller "Tvilling Plass"-tabellen. "A cheval"kombinasjonen gjør det mulig å registrere like innsatser på begge tabeller.
Spillerne kan registrere sine "Tvilling"-veddemål i form av enhetlige kombinasjoner som kombinerer
to av hestene som er påmeldt til start, eller i form av såkalte rundtspill eller delvis rundtspill.
I det siste tilfellet, hvis spillerne skal angi de to første hestene i løpet, i nøyaktig rekkefølge i mål, og
hvis veddemålet samtidig er registrert ved hjelp av formularene angitt i kapittel 4b under tittel IV i
denne forordningen, skal spillerne informeres om det maksimale antallet hester som kan angis per
kombinasjon.
1. Kombinerte formler:
De kombinerte formlene omfatter samtlige "Tvilling"-veddemål som kombinerer et visst antall hester
i innbyrdes grupper på to som velges av spilleren.
a) Ved et "Tvilling"- eller "Vinner"-veddemål, uten angitt rekkefølge i mål, eller "Plass" eller "A
cheval", hvis spilleren velger K hester, omfatter kombinasjonen:
K x (K-1) "Tvilling"- eller "Vinner"-veddemål, eller "à cheval"-veddemål
2
b) Ved et "Tvilling Vinner"-veddemål med angitt rekkefølge i mål kan spilleren ønske å satse hver
kombinasjon av to hester i sitt utvalg i en bestemt rekkefølge. Den tilsvarende kombinasjonen kalt
"forenklet kombinasjon" omfatter:
K x (K-1) "Tvilling Vinner"-veddemål.
2
Hvis spilleren for hver 2-hesters kombinasjon i sitt utvalg ønsker de to mulige relative rekkefølgene i
mål, omfatter den tilsvarende formelen, kalt "vilkårlig rekkefølge-formel":
K x (K-1) "Tvilling Vinner"-veddemål.
2. Garderingskombinasjoner med én hest
Disse omfatter samtlige "Tvilling"-veddemål som kombinerer en banker angitt av spilleren med alle
de andre hestene som offisielt er erklært som startende (full gardering) eller med et utvalg av disse
hestene (delvis gardering).
a) Ved et "Tvilling Vinner"-veddemål uten angitt rekkefølge i mål, hvis løpet omfatter N offisielt
deltakende hester, omfatter "full gardering" (N - 1) "Tvilling"-veddemål. Hvis det dreier seg om en
"delvis gardering med en banker" med et utvalg av P hester, omfatter formelen P "Tvilling"veddemål.

b) Ved et "Tvilling Vinner"-veddemål med angitt rekkefølge i mål, hvis løpet omfatter N offisielt
deltakende hester, omfatter "full gardering" (N - 1) "Tvilling"-veddemål i forenklet formel og 2 x (N 1) "Tvilling"-veddemål i formelen "i vilkårlig rekkefølge". "Delvis gardering med en banker" med et
utvalg av P hester omfatter P "Tvilling"-veddemål i forenklet formel og 2 P "Tvilling"-veddemål med
formelen "i vilkårlig rekkefølge".
Ved formlene full og delvis "forenklet gardering" må spilleren presisere hvilken plass bankeren skal
ha i mål.
c) Verdiene av "full gardering" defineres for hvert løp ut fra antallet hester som er erklært til start i
det offisielle løpsprogrammet og den offisielle PMU-listen, ved at det eventuelt tas høyde for hester
som er erklært ikke-startende på tidspunktet for veddemålets registrering.
Artikkel 46 - Spesielle tilfeller
1. Samtlige "Tvilling Vinner"- og "Tvilling Plass"-veddemål tilbakebetales hvis under to hester er
plassert i mål.
2. "Tvilling Vinner"-veddemål:
A) Normalt resultat uten dødt løp:
a) Hvis det dreier seg om et løp uten angitt rekkefølge i mål og hvis det ikke forekommer noen
innsats på den vinnende kombinasjonen, fordeles premiepotten proporsjonalt med innsatsene på
hestene som kom på første- og tredjeplass eller, ved manglende innsats på denne kombinasjonen,
proporsjonalt med innsatsene på kombinasjonen av hestene som kom på andre- og tredjeplass. Hvis
det ikke er satset på denne siste kombinasjonen, vil alle "Tvilling"-veddemålene bli tilbakebetalt,
iberegnet de som omfatter en ikke-deltakende hest omtalt i artikkel 43.I.b) ovenfor.
b) Hvis det dreier seg om et løp med angitt rekkefølge i mål og hvis det ikke er noen innsatser i
nøyaktig rekkefølge i mål på kombinasjonen av hestene på første- og andreplass, utføres fordelingen
proporsjonalt med innsatsene på kombinasjonen av disse to hestene plassert i omvendt rekkefølge:
kombinasjonen andre-første. Ved manglende innsats på denne kombinasjonen utføres fordelingen
på kombinasjonen av hestene plassert i rekkefølgen første-tredjeplass eller, hvis dette ikke foreligger,
på kombinasjonen tredje-førsteplass eller, hvis dette ikke foreligger, på kombinasjonen andretredjeplass, eller, hvis heller ikke dette foreligger, på kombinasjonen tredje- og andreplass.
Hvis det ikke er satset på denne siste kombinasjonen, vil alle "Tvilling Vinner"-veddemålene bli
tilbakebetalt, iberegnet de som omfatter en ikke-deltakende hest i henhold til artikkel 43.I.b)
ovenfor.
B) Dødt løp
a) Ved "dødt løp" i et løp med eller uten angitt rekkefølge i mål, hvis det ikke finnes noen innsats på
noen av de vinnende kombinasjonene, blir den delen av gevinsten som gjelder denne
kombinasjonen, fordelt i like andeler mellom de andre vinnende kombinasjonene.
b) Ved "dødt løp" mellom tre eller flere hester på første plass, i et løp med eller uten angitt
rekkefølge i mål, hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene, blir alle
de tilsvarende "Tvilling Vinner"-veddemålene tilbakebetalt, medregnet de som omfatter en ikkedeltakende hest i henhold til artikkel 43.I.b) ovenfor.

c) Ved "dødt løp" mellom to hester på førsteplass, i et løp uten angitt rekkefølge i mål, hvis det ikke
finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene, blir premiepotten fordelt på
kombinasjonene av hestene som kom på første- og tredjeplass. Hvis det ikke er satset på disse
kombinasjonene, vil alle "Tvilling Vinner"-veddemålene bli tilbakebetalt, iberegnet de som omfatter
en ikke-deltakende hest i henhold til artikkel 43.I.b) ovenfor.
Hvis det dreier seg om et løp med angitt rekkefølge i mål, i samme tilfelle, blir premiepotten fordelt
på kombinasjonene av en av hestene som kom på førsteplass og ble spilt til førsteplass, og en av
hestene som kom på tredjeplass. Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende
kombinasjonene, skjer fordelingen proporsjonalt etter innsatsene på kombinasjonene av de samme
hestene i omvendt rekkefølge. Hvis ikke dette fungerer, vil alle "Tvilling Vinner"-veddemålene bli
tilbakebetalt, iberegnet de som omfatter en ikke-deltakende hest i henhold til artikkel 43.I.b)
ovenfor.
d) Ved "dødt løp" mellom to eller flere hester på andreplass, i et løp uten angitt rekkefølge i mål, hvis
det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene, blir premiepotten fordelt på
kombinasjonene av hestene som kom likt på andreplass. Hvis det ikke er satset på disse
kombinasjonene, vil alle "Tvilling Vinner"-veddemålene bli tilbakebetalt, iberegnet de som omfatter
en ikke-deltakende hest i henhold til artikkel 43.I.b) ovenfor.
Hvis det dreier seg om et løp med angitt rekkefølge i mål, i samme tilfelle, blir premiepotten fordelt
på kombinasjonene av hesten som kom på førsteplass, med en av hestene som kom på andreplass og
som var spilt til førsteplass. Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av disse kombinasjonene, skal
premiepotten fordeles på kombinasjonene av hestene som kom likt på andreplass. Hvis ikke dette
fungerer, vil alle "Tvilling Vinner"-veddemålene bli tilbakebetalt, iberegnet de som omfatter en ikkedeltakende hest omtalt i artikkel 43.I.b) ovenfor.
3. "Tvilling-plass"-veddemål med eller uten "dødt løp".
Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av "Tvilling-Plass"-kombinasjonene, blir den delen av
gevinsten som gjelder denne kombinasjonen, fordelt i like andeler mellom de andre vinnende
"Tvilling Plass"-kombinasjonene. Hvis det ikke er satset på noen av de vinnende "Tvilling-plass"kombinasjonene, vil alle "Tvilling-plass"-veddemålene bli tilbakebetalt, iberegnet de som omfatter en
ikke-deltakende hest omtalt i artikkel 43.I.c) ovenfor.

