Spill til Sør-Afrika
Spill til sørafrikanske løp skjer i felles pool med Phumulela i Sør-Afrika. For spillet gjelder dermed
sørafrikanske spilleregler. Phumulela kan også arrangere spill på løp fra andre land som for eksempel
Dubai. I disse tilfellene gjelder fortsatt sørafrikanske spilleregler.
V4/V5 og DD skjer foreløpig i lokal norsk pool. Ved spill i lokal norsk pool er norske spilleregler
gjeldende.
I hovedsak er det samsvar mellom norske og sørafrikanske spilleregler, men noen unntak er det:
Generelle bestemmelser-reservehester
Sør-Afrika tillater reservehester i utvalgte løp. I startlisten vil disse angis med markering «R1, R2» osv.
i stedet for navn på jockey. Om en hest blir strøket før et angitt klokkeslett (09:00) på løpsdagen så
erstattes denne av reservehest nummer 1 («R1») som får samme programnummer og deltar i spillet
på lik linje med strøket hest.
For eksempel om startlisten inneholder 16 hester og hest nr 15 («R1») og 16 («R2») er markert som
reservehester:
•
•
•

Hest nr 1 blir strøket før kl. 09:00 på løpsdagen.
Reservehest nummer 1, som fortsatt blir angitt som nr.15, erstatter da hest nr. 1.
Reservehest nummer 16 blir strøket.

Vinner (Win)
Gevinstavdrag 80%
Plass (Place)
Gevinstavdrag 80%
Gevinstberegningen skiller seg noe mot den modellen som anvendes hos Norsk Rikstoto. Odds under
1,0 kan forekomme.
Videre så gjelder antall startende hester for å definere plasspill:
•
•
•
•

Om spill kan inngås på minst 6-7 hester utbetales det gevinst dersom spilt hest plasserer seg
blant de to første hestene (første eller andre plass).
Om spill kan inngås på minst 8-15 hester utbetales det gevinst dersom spilt hest plasserer seg
blant de tre første hestene (første, andre eller tredje plass).
Om spill kan inngås på 16 og/eller flere hester utbetales det gevinst dersom spilt hest
plasserer seg blant de fire første hestene (første, andre, tredje eller fjerde plass).
Starter det fem hester eller mindre avbrytes spillet og innsatsene tilbakebetales.

Duo (Exacta)
Gevinstavdrag 75%
Jackpot på Duo inntreffer svært sjelden. Om dette skulle skje flyttes gevinstpotten over til en Duopool i et senere løp som besluttes av spilleselskapet (Phumulela) i løpet av en måned. Ettersom Norsk

Rikstoto ikke tilbyr spill til alle løp hos Phumulela finnes det en risiko for at Norsk Rikstotos kunder
ikke kan delta i denne Duo-jackpotpoolen.
Trippel (Trifecta)
Gevinstavdrag 75%
Starter færre enn tre hester avbrytes spillet og innsatsene tilbakebetales.
Om kun to hester offisielt fullfører løpet, kommer gevinstberegningen til å skje på de hestene i
kombinasjon med alle andre hester som tredjehest.
Om kun en hest fullfører løpet, kommer gevinstberegningen til å skje på den hesten i kombinasjon
med alle andre hester som andre og tredje.
Jackpot på Trippel inntreffer svært sjelden. Om dette skulle skje flyttes gevinstpotten over til en
Trippel-pool i et senere løp som besluttes av spilleselskapet (Phumulela), i løpet av en måned.
Ettersom Norsk Rikstoto ikke tilbyr spill til alle løp Phumulela tilbyr finnes det en risiko for at Norsk
Rikstotos kunder ikke kan delta i denne Trippel-jackpotpoolen.

