Artikkel 21.
Når en bestemt veddemålstype behandles i Frankrike eller premiepotten deles med andre land,
representerer gevinstene for ulike minimumsinnsatser uttrykt i euro de betalbare summene i forhold til
disse ulike minimumsinnsatsene.
I. Når det gjelder veddemål som er beskrevet i tittel II, med unntak av veddemål som er beskrevet i Kapittel
8 og 9, dersom de samlede vinnende innsatsene er mindre enn minimumsinnsatsen omtalt i artikkel 13
for det aktuelle veddemålet, blir andelen av premiepotten eller restbeløpet til fordeling for den aktuelle
veddemålsklassen vektet i et forhold tilsvarende kvotienten som oppstår ved å dele det samlede antallet
vinnende innsatser for beregning av den aktuelle veddemålsklassen, på minimumsinnsatsen omtalt i
artikkel 13 for dette veddemålet.
For veddemål beskrevet i Kapittel 8 og 9, dersom det samlede beløpet for de vinnende innsatsene som
oppnås ved anvendelse av henholdsvis artikkel 77 eller 85, er lavere enn minimumsinnsatsen for dette
veddemålet som omtalt i artikkel 13, blir premiepotten eller restbeløpet til fordeling vektet i et forhold
tilsvarende kvotienten som oppstår ved å dele det samlede antallet vektede vinnende innsatser – som
definert ovenfor – på minimumsinnsatsen for dette veddemålet som omtalt i artikkel 13 ovenfor.
For alle bestemmelser omtalt ovenfor under I skal begrepet «innsatser» forstås som etter fradrag for det
proporsjonale fratrekket på innsatser.
1) Ved annen gevinstberegning enn de som har til hensikt å fastsette minimumsgevinster for de ulike
veddemålene, blir den ufordelte andelen av premiepotten eller restbeløpet til fordeling satt av som en
jackpot til utbetaling, i samsvar med typen veddemål og, der dette er aktuelt, den aktuelle gevinsten, i
henhold til følgende betingelser:
a) «Quinté Plus»:
Hvis det er avsatt en jackpot i henhold til artikkel 97, overføres det tilsvarende beløpet til «Quinté Plus
Reserve Fund» («Fonds de Réserve Quinté Plus»).
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Quinté Plus» med
angitt rekkefølge («rapport Quinté Plus Ordre») før anvendelse av artikkel 97, legges til restbeløpet til
fordeling for å beregne gevinsten for «Quinté Plus» uten angitt rekkefølge («rapport Quinté Plus
Désordre») for de samme fem hestene.
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Quinté Plus» uten
angitt rekkefølge, legges til restbeløpet til fordeling for å beregne «Bonus 4»-gevinsten.
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av «Bonus 4»-gevinsten, legges til restbeløpet til fordeling
for å beregne «Bonus 3»-gevinsten.
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av «Bonus 3»-gevinsten, blir overført til «Quinté Plus Reserve
Fund».
b) «Tiercé»:
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Tiercé med angitt
rekkefølge» («rapport Tiercé Ordre»), legges til restbeløpet til fordeling for å beregne gevinsten for
«Tiercé» uten angitt rekkefølge («rapport Tiercé Désordre») for de samme tre hestene.
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Tiercé uten angitt
rekkefølge», omfordeles på de samme betingelsene som er omtalt under d) nedenfor.
c) «Quarté Plus»:

Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Quarté Plus med
angitt rekkefølge» («rapport Quarté Plus Ordre»), legges til restbeløpet til fordeling for å beregne
gevinsten for «Quarté Plus uten angitt rekkefølge» («rapport Quarté Plus Désordre») for de samme tre
hestene.
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Quarté Plus uten
angitt rekkefølge», legges til restbeløpet til fordeling for å beregne «Bonus»-gevinsten.
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av «Bonus»-gevinsten, omfordeles på de samme
betingelsene som er omtalt under d) nedenfor.
d) Alle andre veddemålstyper:
Jackpotbeløpet som er avsatt for det aktuelle veddemålet legges til premiepotten for den samme
veddeløpstypen organisert for det første løpet påfølgende løpsdag som tilbyr veddemålet som definert i
Kapittel 10 av tittel II.
Hvis dette ikke er mulig, og hvis det organiseres flere møter samme dag, utbetales jackpoten på det første
løpet den dagen som tilbyr denne typen veddemål i hele territoriet.
Hvis dette ikke er mulig, gjelder bestemmelsene i de to foregående leddene også den første påfølgende
dagen når den aktuelle typen veddemål tilbys.
2) Ved annen gevinstberegning enn de som har til hensikt å fastsette minimumsgevinster for de ulike
veddemålene, blir den ufordelte andelen av det tvungne restbeløpet («excédent à répartir contraint») til
fordeling satt av som en jackpot til utbetaling, i samsvar med typen veddemål, i henhold til følgende
betingelser:
a) «Quinté Plus»:
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Quinté Plus med
angitt rekkefølge» («rapport Quinté Plus Ordre») før anvendelse av artikkel 97, blir overført til «Quinté
Plus Reserve Fund».
b) «Tiercé» og «Quarté Plus»:
Jackpotbeløpet som er avsatt som et resultat av gevinsten eller én av gevinstene for «Tiercé med angitt
rekkefølge» eller av gevinsten eller én av gevinstene for «Quarté Plus med angitt rekkefølge», omfordeles
på de samme betingelsene som er omtalt under c) nedenfor.
c) Alle veddemålstyper:
Jackpotbeløpet som er avsatt for den aktuelle veddemålstypen, omfordeles på de samme betingelsene
som er omtalt under 1) d) ovenfor.
II. For veddemål som er beskrevet under tittel III, dersom det samlede beløpet for de vinnende innsatsene
som oppnås ved anvendelse av artikkel 130 I til V for veddemålene som tilbys i ett enkelt løp, er lavere enn
den minste minimumsinnsatsen for veddemål på dette løpet, som omtalt i artikkel 13, blir den separate
fordelingspotten vektet i et forhold tilsvarende kvotienten som oppstår ved å dele det samlede antallet
vektede vinnende innsatser – som definert ovenfor – på den minste minimumsinnsatsen for veddemålet
som omtalt i artikkel 13 ovenfor, angående veddemål tilbudt i dette separate løpet.
For alle bestemmelser omtalt ovenfor skal begrepet «innsatser» forstås som etter fradrag for det
proporsjonale fratrekket på innsatser.
Andelen av den separate premiepotten, ufordelt under gevinstberegning, blir fordelt mellom
veddemålene som ble tilbudt i dette separate løpet, i forhold til innsatsene som ble satset i løpet for hvert

av disse veddemålene. Hver andel som oppnås på denne måten, blir deretter satt av for hver av disse
innsatsene som en jackpot som skal omfordeles på de samme betingelsene som er omtalt i I 1) d) i denne
artikkelen.
Artikkel 23.
I. Når den inkrementelle bruttogevinsten, den grunnleggende bruttogevinsten eller den tekniske
bruttogevinsten når eller overstiger et visst beløp, blir den – med unntak av veddemålet beskrevet i
Kapittel 11 i tittel II og kvotienten omtalt i artikkel 97 – gjenstand for et progressivt fratrekk på gevinster
per type veddemål, i henhold til skalaene som definerer de ulike fratrekksgruppene, vedlagt som vedlegg.
Den inkrementelle gevinsten, den grunnleggende gevinsten og den tekniske gevinsten for de aktuelle
veddemålene er lik henholdsvis den inkrementelle bruttogevinsten, den grunnleggende bruttogevinsten
og den tekniske bruttogevinsten minus – der dette er aktuelt – dette fratrekket.
Senest ved salgsstart for de relevante veddemålene blir spillerne informert om den gjeldende
klassifiseringen av hver type innsats i én av de fem gruppene, gjennom alle midler og medier som blir
publisert på veddeløpsbaner og i konsernets bookmakerforretninger.
Det progressive fratrekket på gevinster blir beregnet på grunnlag av den inkrementelle bruttogevinsten,
den grunnleggende bruttogevinsten eller den tekniske bruttogevinsten, i henhold til skalaen vedlagt disse
reglene. Den inkrementelle gevinsten, den grunnleggende gevinsten eller den tekniske gevinsten for hver
andel og etter fratrekk kan ikke være lavere enn den høyeste inkrementelle, grunnleggende eller tekniske
gevinsten til den foregående andelen.
II. Bestemmelsene under I ovenfor gjelder ikke for de inkrementelle eller grunnleggende gevinstene som,
der dette er aktuelt, er oppnådd på grunnlag av en premiepott som definert i bestemmelsene om
minimumsgevinst for hver type veddemål, under tittel II og III.

KAPITTEL 10
PARI «QUINTÉ PLUS»
«QUINTÉ PLUS»-VEDDEMÅL
Artikkel 89.
For enkelte løp i det offisielle programmet kan det arrangeres såkalte «Quinté Plus»-veddemål.
Et «Quinté Plus»-veddemål går ut på å angi fem hester i samme løp og presisere deres rekkefølge i mål.
«Quinté Plus»-veddemålet kan også tilbys under et eget kommersielt navn som spillerne blir informert
om. Bestemmelsene for «Quinté Plus»-veddemålet i dette dokumentet gjelder for veddemål som tilbys
under det tilsvarende kommersielle navnet.
Et «Quinté Plus»-veddemål utløser en gevinst hvis minst tre av de fem valgte hestene oppnår de tre første
plassene i løpet.
Alle «Quinté Plus»-veddeløpene i dette løpet blir imidlertid refundert hvis færre enn sju hester i praksis
startet løpet.
a) En gevinst kalt «Quinté Plus med angitt rekkefølge» («Quinté Plus Ordre») blir utløst hvis de fem valgte
hestene oppnår de fem første plassene i den rekkefølgen som spilleren anga.
b) En gevinst kalt «Quinté Plus uten angitt rekkefølge» («Quinté Plus Désordre») blir utløst hvis de fem
valgte hestene oppnår de fem første plassene i en annen rekkefølge enn den spilleren anga.
c) Med unntak av tilfellene omtalt i artikkel 99, utløser dessuten alle kombinasjoner av fem hester som
omfatter fire hester som oppnådde de fire første plassene i løpet, uansett hvilken relativ rekkefølge
spilleren oppga for disse fire hestene, samt én hest som oppnådde en dårligere plassering enn femte plass,
en gevinst kalt «Bonus 4».
d) På samme måte, og med unntak av tilfellene omtalt i artikkel 99, utløser alle kombinasjoner av fem
hester som omfatter tre hester som oppnådde de tre første plassene i løpet, uansett hvilken relativ
rekkefølge spilleren oppga for disse tre hestene, samt to hester som oppnådde en dårligere plassering enn
femte plass, en gevinst kalt «Bonus 3».
Hver hest som deltar i løpet, behandles separat med hensyn til fastsettelse av de vinnende
kombinasjonene.
Artikkel 90. Dødt løp
I. Ved dødt løp er de vinnende kombinasjonene som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»gevinst («Quinté Plus Ordre») eller en «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst («Quinté Plus
Désordre»), som følger:
a) Ved dødt løp mellom fem eller flere hester på førsteplass, vinner alle kombinasjoner av vinnerhestene
i grupper på fem. Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de 120
mulige fordelingene av de fem hestene i denne kombinasjonen mellom de fem første plassene.

b) Ved dødt løp mellom fire hester på førsteplass og én eller flere hester på femteplass, vinner
kombinasjoner av de fire vinnerhestene og én av hestene på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de 24 permutasjonene der
vinnerhestene er spilt på de fire første plassene.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 96 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på femteplass.
c) Ved dødt løp mellom tre hester på førsteplass og to eller flere hester på fjerdeplass, vinner
kombinasjoner av de tre vinnerhestene og to av hestene på fjerdeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de tolv permutasjonene der
de tre vinnerhestene er spilt på de tre første plassene, og to av hestene på fjerdeplass er spilt på fjerdeog femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 108 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på fjerde- eller femteplass.
d) Ved dødt løp mellom tre hester på førsteplass, én hest på fjerdeplass og én eller flere hester på
femteplass, vinner kombinasjoner av de tre vinnerhestene, hesten på fjerdeplass og én av hestene på
femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de seks permutasjonene der
vinnerhestene er spilt på de tre første plassene, og hesten på fjerdeplass er spilt på fjerdeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 114 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på fjerde- eller femteplass, eller hesten på fjerdeplass er spilt på femteplass.
e) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass og tre eller flere hester på tredjeplass, vinner
kombinasjoner av de to vinnerhestene og tre hester på tredjeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de tolv permutasjonene der
de to vinnerhestene er spilt på de to første plassene, og tre av hestene på tredjeplass er spilt på tredje-,
fjerde- og femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 108 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på tredje, fjerde- eller femteplass.
f) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass, to hester på tredjeplass og én eller flere hester på
femteplass, vinner kombinasjoner av de to vinnerhestene, de to hestene på tredjeplass og én av hestene
på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de fire permutasjonene der
vinnerhestene er spilt på de to første plassene, og hestene på tredjeplass er spilt på tredje- og fjerdeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 116 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på tredje-, fjerde- eller femteplass, eller der én av hestene på tredjeplass er
spilt på første-, andre- eller femteplass.

g) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass, én hest på tredjeplass og to eller flere hester på
fjerdeplass, vinner kombinasjoner av de to vinnerhestene, hesten på tredjeplass og to av hestene på
fjerdeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de fire permutasjonene der
vinnerhestene er spilt på de to første plassene, og to av hestene på fjerdeplass er spilt på fjerde- og
femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 116 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på tredje-, fjerde- eller femteplass, eller der én av hestene på fjerdeplass er
spilt på første-, andre- eller tredjeplass.
h) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass, én hest på tredjeplass, én hest på fjerdeplass og én eller
flere hester på femteplass, vinner kombinasjoner av de to vinnerhestene, hestene på tredje- og fjerdeplass
og én av hestene på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de to permutasjonene der
de to vinnerhestene er spilt på de to første plassene, hesten på tredjeplass er spilt på tredjeplass, hesten
på fjerdeplass er spilt på femteplass og hesten på femteplass er spilt på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 118 permutasjonene der
én av vinnerhestene er spilt på tredje-, fjerde- eller femteplass, eller der en av de tre andre hestene er spilt
på en plass som avviker fra sluttresultatet.
i) Ved dødt løp mellom fire eller flere hester på andreplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten og fire
av hestene på andreplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de 24 permutasjonene der
de fire vinnerhestene er spilt på de fire første plassene.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 96 permutasjonene der
vinnerhesten ikke er spilt på førsteplass.
j) Ved dødt løp mellom tre hester på andreplass og én eller flere hester på femteplass, vinner
kombinasjoner av vinnerhesten, de tre hestene på andreplass og én av hestene på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de seks permutasjonene der
vinnerhesten er spilt på førsteplass, og én av hestene på femteplass er spilt på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 114 permutasjonene der
vinnerhesten eller én av hestene på femteplass er spilt på en plass som avviker fra sluttresultatet.
k) Ved dødt løp mellom to hester på andreplass og to eller flere hester på fjerdeplass, vinner
kombinasjoner av vinnerhesten, de to hestene på andreplass og to av hestene på fjerdeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de fire permutasjonene der
de to hestene på andreplass er spilt på andre- og tredjeplass, og hestene på fjerdeplass er spilt på fjerdeog femteplass.

Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 116 permutasjonene der
vinnerhesten er spilt på andre-, tredje-, fjerde- eller femteplass, eller der én av hestene på andreplass er
spilt på første-, fjerde- eller femteplass.
l) Ved dødt løp mellom to hester på andreplass, én hest på fjerdeplass og én eller flere hester på
femteplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, de to hestene på andreplass, hesten på fjerdeplass og
én av hestene på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de to permutasjonene der
vinnerhesten er spilt på førsteplass, hesten på fjerdeplass er spilt på fjerdeplass, og én av hestene på
femteplass er spilt på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 118 permutasjonene der
vinnerhesten, hesten på fjerdeplass eller hesten på femteplass er spilt på en plass som avviker fra
sluttresultatet.
m) Ved dødt løp mellom tre eller flere hester på tredjeplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, hesten
på andreplass og de tre hestene på tredjeplass
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de seks permutasjonene der
vinnerhesten er spilt på førsteplass, og hesten på andreplass er spilt på andreplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 114 permutasjonene der
vinnerhesten eller hesten på andreplass er spilt på en plass som avviker fra sluttresultatet.
n) Ved dødt løp mellom to hester på tredjeplass og én eller flere hester på femteplass, vinner
kombinasjoner av vinnerhesten, hesten på andreplass, de to hestene på tredjeplass og én av hestene på
femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de to permutasjonene der
vinnerhesten er spilt på førsteplass, hesten på andreplass er spilt på andreplass, og hesten på femteplass
er spilt på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 118 permutasjonene der
hestene på første-, andre- eller femteplass er spilt på en plass som avviker fra sluttresultatet.
o) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på fjerdeplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, hesten
på andreplass, hesten på tredjeplass og to av hestene på fjerdeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de to permutasjonene der
vinnerhesten er spilt på førsteplass, hesten på andreplass er spilt på andreplass, og hesten på tredjeplass
er spilt på tredjeplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 118 permutasjonene der
hestene på første-, andre- eller tredjeplass er spilt på en plass som avviker fra sluttresultatet.
p) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på femteplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, hesten
på andreplass, hesten på tredjeplass, hesten på fjerdeplass og én av hestene på femteplass.
Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for veddemål der rekkefølgen
på de fire første hestene samsvarer med sluttresultatet.

Hver kombinasjon utløser én «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst for de 119 permutasjonene der
én av de fem hestene spilt på en plass som avviker fra sluttresultatet.
II. Med unntak av tilfellene definert i artikkel 99, er de vinnende kombinasjonene som utløser en «Bonus
4»-gevinst ved dødt løp, som følger:
a) Ved dødt løp mellom fire eller flere hester på førsteplass, vinner kombinasjoner av vinnerhestene i
grupper på fire og én hest med en lavere plassering enn femteplass.
b) Ved dødt løp mellom tre hester på førsteplass og én eller flere hester på fjerdeplass, vinner
kombinasjoner av de tre vinnerhestene, én av hestene på fjerdeplass og én hest med en lavere plassering
enn femteplass.
c) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass og to eller flere hester på tredjeplass, vinner
kombinasjoner av de to vinnerhestene, to av hestene på tredjeplass og én hest med en lavere plassering
enn femteplass.
d) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass, én hest på tredjeplass og én eller flere hester på
fjerdeplass, vinner kombinasjoner av de to vinnerhestene, hesten på tredjeplass, én av hestene på
fjerdeplass og én hest med en lavere plassering enn femteplass.
e) Ved dødt løp mellom tre eller flere hester på andreplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, tre av
hestene på tredjeplass og én hest med en lavere plassering enn femteplass.
f) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på andreplass og én eller flere hester på fjerdeplass, vinner
kombinasjoner av vinnerhesten, de to hestene på andreplass, én av hestene på fjerdeplass og én hest med
en lavere plassering enn femteplass.
g) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på tredjeplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, hesten
på andreplass, to av hestene på tredjeplass i grupper på to og én hest med en lavere plassering enn
femteplass.
h) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på fjerdeplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, hesten
på andreplass, hesten på tredjeplass, én av hestene på fjerdeplass og én hest med en lavere plassering
enn femteplass.
i) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på femteplass, vinner kombinasjoner av vinnerhesten, hesten
på andreplass, hesten på tredjeplass, hesten på fjerdeplass og én hest med en lavere plassering enn
femteplass.
III. Med unntak av tilfellene definert i artikkel 99, er de vinnende kombinasjonene som utløser en
«Bonus 3»-gevinst ved dødt løp, som følger:
a) Ved dødt løp mellom tre eller flere hester på førsteplass, vinner alle kombinasjoner av de tre
vinnerhestene og to hester som begge har en lavere plassering enn femteplass.
b) Ved dødt løp mellom to hester på førsteplass og én eller flere hester på tredjeplass, vinner alle
kombinasjoner av de to vinnerhestene, én hest på tredjeplass og to hester som begge har en lavere
plassering enn femteplass.
c) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på andreplass, vinner alle kombinasjoner av vinnerhesten, to
av hestene på andreplass og to hester som begge har en lavere plassering enn femteplass.

d) Ved dødt løp mellom to eller flere hester på tredjeplass, vinner alle kombinasjoner av vinnerhesten,
hesten på andreplass, én av hestene på tredjeplass og to hester som begge har en lavere plassering enn
femteplass.
Artikkel 91. Ikke-startende hester
I. a) «Quinté Plus»-kombinasjoner der tre eller flere hester ikke startet i løpet, blir refundert.
b) En «Quinté Plus»-kombinasjon som har to ikke-startende hester blant de fem valgte hestene, utløser
«Bonus 3»-gevinsten ganget med fire, forutsatt at de tre hestene som offisielt sto til start, oppnådde de
tre første plassene, men uavhengig av deres innbyrdes rekkefølge i mål.
c) En «Quinté Plus»-kombinasjon som har én ikke-startende hest blant de fem valgte hestene, utløser
«Bonus 4»-gevinsten ganget med fire, forutsatt at de fire hestene som offisielt sto til start, oppnådde de
fire første plassene, men uavhengig av deres innbyrdes rekkefølge i mål.
d) En «Quinté Plus»-kombinasjon som har én ikke-startende hest blant de fem valgte hestene, utløser
«Bonus 3»-gevinsten ganget med to, forutsatt at de tre hestene som offisielt sto til start, oppnådde de tre
første plassene, men uavhengig av deres innbyrdes rekkefølge i mål, og at den fjerde hesten fikk en lavere
plassering enn femteplass.
e) Reglene som er fastsatt under b), c) og d) ovenfor gjelder imidlertid ikke alternativene «rundtspill» og
«delvis rundtspill» som definert i artikkel 98, der samtlige bankere er ikke-startende. I dette tilfellet blir de
tilsvarende kombinasjonene refundert.
II. For «Quinté Plus»-veddemålet kan spillerne velge en reservehest i henhold til bestemmelsene i artikkel
12 II.
Hvis spilleren ikke har valgt en reservehest, eller hvis den valgte reservehesten er ikke-startende og
spillerens veddemål kumulativt omfatter én eller flere andre ikke-startende hester, behandles veddemålet
i henhold til bestemmelsene i I ovenfor.
Hvis spilleren har valgt en reservehest som deltar i løpet, og spillerens veddemål, etter at reservehesten
har erstattet en ikke-startende hest, i tillegg omfatter én eller flere andre ikke-startende hester, gjelder
bestemmelsene i I ovenfor.
Artikkel 92 – Beregning av gevinster
I hele denne artikkelen skal innsatser på vinnende «Bonus 4»- og «Bonus 3»-kombinasjon(er) forstås som
inkludert, der dette er aktuelt, de som oppstår gjennom anvendelse av bestemmelsene i artikkel 91 I b) til
d).
Beløpene tilsvarende refunderte veddemål og det proporsjonale fratrekket på innsatser trekkes fra det
samlede innsatsbeløpet. Dermed oppnår man premiepotten.
Maksimalt 10 prosent av denne premiepotten kan settes av og utgjøre et «Quinté Plus Reserve Fund» i
henhold til bestemmelsene i artikkel 95. Innsatsbalansen er således oppnådd. Senest ved salgsstart for
«Quinté Plus»-veddemålet blir spillerne informert om den effektive prosentsatsen, gjennom alle midler og
medier som blir publisert på veddeløpsbaner og i konsernets bookmakerforretninger.

I alle følgende bestemmelser, med mindre annet er angitt, skal begrepet «innsatser», når det brukes på
vinnende kombinasjoner, forstås som vinnende innsatser etter fradrag for det proporsjonale fratrekket på
innsatser.
Nettoverdien av reservekoeffisienten definert i artikkel 20 er lik 0,8. Reservekoeffisienten omtalt senere i
denne artikkelen skal forstås som bruttoverdien av denne koeffisienten.
I. Minimumsandel av «Quinté Plus»-gevinster
Med unntak av et dødt løp som definert i artikkel 90 I a), defineres minimumsforholdet mellom felles
bruttogevinst for et «Quinté Plus med angitt rekkefølge» («rapport Quinté Plus Ordre») og et «Quinté Plus
uten angitt rekkefølge» («rapport Quinté Plus Désordre») vedrørende de samme fem hestene, av
forholdet mellom 50 og antallet permutasjoner av disse fem hestene som kvalifiserer for en «Quinté Plus
med angitt rekkefølge»-gevinst, som definert nedenfor:

II.

Type resultat

Antall
Forhold
permutasjoner
i
angitt rekkefølge

Normalt resultat og dødt løp som definert i artikkel 90 I p).

1

50/1

Dødt løp som definert i artikkel 90 I b) og i).

24

50/24

Dødt løp som definert i artikkel 90 I c) og e).

12

50/12

Dødt løp som definert i artikkel 90 I d), j) og m).

6

50/6

Dødt løp som definert i artikkel 90 I f), g) og k).

4

50/4

Dødt løp som definert i artikkel 90 I h), l), n) og o).

2

50/2

Dødt løp som definert i artikkel 90 I a).

120

1

Restbeløp til fordeling

a) Det samlede innsatsbeløpet på de vinnende kombinasjonene som utløser en «Quinté Plus med angitt
rekkefølge»-gevinst, multipliseres med forholdet definert i I i denne artikkelen for det aktuelle
sluttresultatet. Det samlede innsatsbeløpet på andre vinnende kombinasjoner i dette veddemålet legges
til beløpet som oppnås på denne måten. Produktet som følger av multiplikasjon av summen som oppnås
på denne måten, med reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd i denne artikkel 92, trekkes fra
innsatsbalansen for å oppnå restbeløpet til fordeling.

b) Hvis restbeløpet til fordeling er negativt, blir andelen av premiepotten som er satt av for å utgjøre
«Quinté Plus Reserve Fund» som omtalt i tredje ledd i denne artikkelen, redusert med det nødvendige
beløpet for å oppnå et restbeløp til fordeling lik null.
c) Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke resulterer i et restbeløp til fordeling lik null, og dersom det
resulterende restbeløpet til fordeling har en absolutt verdi lavere enn eller lik det samlede beløpet for det
proporsjonale fratrekket på innsatser, reduseres det sistnevnte proporsjonalt for å oppnå et restbeløp til
fordeling lik null.
Hvis dette beløpet er negativt og har en absolutt verdi som overstiger det samlede beløpet for det
proporsjonale fratrekket på innsatser, beregnes gevinster i henhold til bestemmelsene i artikkel 94 b).
d) Hvis restbeløpet til fordeling overstiger eller er lik null:
- 11,50 prosent av dette restbeløpet til fordeling, kalt «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-restbeløp til
fordeling, brukes til å beregne de(n) inkrementelle «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinsten(e);
- 47 prosent av dette restbeløpet til fordeling, kalt «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-restbeløp til
fordeling, brukes til å beregne de(n) inkrementelle «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinsten;
- 14,40 prosent av dette restbeløpet til fordeling, kalt «Bonus 4»-restbeløp til fordeling, brukes til å
beregne den inkrementelle «Bonus 4»-gevinsten;
- 27,10 prosent av dette restbeløpet til fordeling, kalt «Bonus 3»-restbeløp til fordeling, brukes til å
beregne den inkrementelle «Bonus 3»-gevinsten.
III.

Beregning av felles bruttogevinster ved normalt resultat, før anvendelse av artikkel 97

a) «Bonus 3»-gevinst
Innsatser på de vinnende kombinasjonene som utløser en «Bonus 3»-gevinst, legges til innsatsene på de
vinnende kombinasjonene som utløser en «Bonus 4»-gevinst, til innsatsene på de vinnende
kombinasjonene som utløser en «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst og til produktet av forholdet,
som definert i I i denne artikkelen, multiplisert med innsatsbeløpet på den vinnende kombinasjonen som
utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst.
«Bonus 3»-restbeløpet til fordeling i forhold til summen som oppnås på denne måten, utgjør den
inkrementelle «Bonus 3»-bruttogevinsten.
Hvis det er vinnende innsatser i denne gevinstklassen, er felles «Bonus 3»-bruttogevinst lik summen av
den inkrementelle «Bonus 3»-gevinsten økt med verdien av reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd
i denne artikkelen, underlagt bestemmelsene i artikkel 94.
b)

«Bonus 4»-gevinst

Innsatser på de vinnende kombinasjonene som utløser en «Bonus 4»-gevinst, legges til innsatsene på de
vinnende kombinasjonene som utløser en «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst og til produktet av
forholdet, som definert i I i denne artikkelen, multiplisert med innsatsbeløpet på den vinnende
kombinasjonen som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst.

«Bonus 4»-restbeløpet til fordeling i forhold til summen som oppnås på denne måten, utgjør den
inkrementelle «Bonus 3»-bruttogevinsten.
Hvis det er vinnende innsatser i denne gevinstklassen, er felles «Bonus 4»-bruttogevinst lik summen av
den inkrementelle «Bonus 4»-gevinsten økt med den inkrementelle «Bonus 3»-gevinsten og med verdien
av reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd i denne artikkelen, underlagt bestemmelsene i artikkel
94.
c) «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst
Innsatser på de vinnende kombinasjonene som utløser en «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst,
legges til produktet av forholdet, som definert i I i denne artikkelen, multiplisert med innsatsbeløpet på
den vinnende kombinasjonen som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge».
«Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-restbeløpet til fordeling i forhold til summen som oppnås på denne
måten, utgjør den inkrementelle «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-bruttogevinsten.
Hvis det er vinnende innsatser i denne gevinstklassen, er felles «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»bruttogevinst lik summen av den inkrementelle «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinsten økt med
den inkrementelle «Bonus 4»-gevinsten, med den inkrementelle «Bonus 3»-gevinsten og med verdien av
reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd i denne artikkelen, underlagt bestemmelsene i artikkel 93
og 94.
d)

«Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst

«Quinté Plus med angitt rekkefølge»-restbeløpet til fordeling deles på det samlede innsatsbeløpet på den
vinnende kombinasjonen som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge».
Kvotienten som oppnås på denne måten, utgjør den inkrementelle «Quinté Plus med angitt rekkefølge»gevinsten.
Hvis det er vinnende innsatser i denne gevinstklassen, er felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»bruttogevinst lik den samlede inkrementelle «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinsten økt med
summen, multiplisert med forholdet som definert i I i denne artikkelen, av den inkrementelle «Quinté Plus
uten angitt rekkefølge»-gevinsten, den inkrementelle «Bonus 4»-gevinsten, den inkrementelle «Bonus 3»gevinsten og verdien av reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd i denne artikkelen, underlagt
bestemmelsene i artikkel 93 og 94.
IV.

Beregning av felles bruttogevinster ved dødt løp, før anvendelse av artikkel 97

a) «Bonus 3»- og «Bonus 4»-gevinster
Ved alle tilfeller av dødt løp beregnes gevinster i samsvar med bestemmelsene a) og b) i III av denne
artikkelen.
b) «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst
«Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-restbeløpet til fordeling deles inn i like mange like deler som det er
forskjellige kombinasjoner av de deltakende hestene.

Hver av disse delene blir deretter fordelt i forhold til innsatsbeløpet på hver vinnende kombinasjon som
utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst, økt med produktet av forholdet, som definert i I i
denne artikkelen, som svarer til det aktuelle resultatet, multiplisert med innsatsbeløpet på de(n) vinnende
kombinasjonen(e) som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de samme hestene.
Hver av kvotientene som oppnås på denne måten, utgjør den inkrementelle «Quinté Plus uten angitt
rekkefølge»-bruttgevinsten for hver av de ulike vinnende kombinasjonene av de deltakende hestene.
Den felles «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-bruttogevinsten for hver av de vinnende kombinasjonene
av de deltakende hestene det er satt penger på, er således lik den samlede inkrementelle «Quinté Plus
uten angitt rekkefølge»-gevinsten for den vinnende kombinasjonen av de samme fem hestene, økt med
den inkrementelle «Bonus 4»-gevinsten, den inkrementelle «Bonus 3»-gevinsten og verdien av
reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd i denne artikkelen, underlagt bestemmelsene i artikkel 93
og 94.
c) «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst
«Quinté Plus med angitt rekkefølge»-restbeløpet til fordeling deles inn i like mange like deler som det er
forskjellige vinnende kombinasjoner av de deltakende hestene.
Hver av disse delene blir deretter fordelt i forhold til innsatsbeløpet på hver vinnende kombinasjon som
utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst for de samme fem hestene.
Hver av kvotientene som oppnås på denne måten, utgjør den inkrementelle «Quinté Plus med angitt
rekkefølge»-bruttgevinsten for hver av de ulike vinnende kombinasjonene av de deltakende hestene.
Den felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten for hver av de vinnende kombinasjonene
av de deltakende hestene det er satt penger på, er således lik den samlede inkrementelle «Quinté Plus
med angitt rekkefølge»-gevinsten, økt med summen, multiplisert med forholdet som definert i I i denne
artikkelen, som svarer til det aktuelle resultatet, av den inkrementelle «Quinté Plus med angitt
rekkefølge»-gevinsten for de samme fem hestene økt med den inkrementelle «Bonus 4»-gevinsten, av den
inkrementelle «Bonus 3»-gevinsten og av verdien av reservekoeffisienten som fastsatt i femte ledd i denne
artikkelen, underlagt bestemmelsene i artikkel 93 og 94.

Artikkel 93. Maksimumsforhold mellom «Quinté Plus»-gevinster
Følgende bestemmelser skal forstås før anvendelse av artikkel 97.
I alle følgende bestemmelser, og med mindre annet er angitt, skal begrepet «innsatser», når det brukes
på vinnende kombinasjoner, forstås som vinnende innsatser etter fradrag for det proporsjonale fratrekket
på innsatser.
Ved et normalt resultat eller dødt løp skal den felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten
for hver kombinasjon av de samme fem hestene høyest være lik 120 ganger den felles «Quinté Plus uten
angitt rekkefølge»-bruttogevinsten.
Dersom denne betingelsen ikke er oppfylt etter anvendelse av gevinstberegningsreglene omtalt i artikkel
92 III og IV, blir det samlede beløpet for de felles bruttogevinstene knyttet til de vinnende innsatsene som
utløser «Quinté Plus med angitt rekkefølge»- og «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinstene for hver
kombinasjon av de samme fem hestene som ikke oppfyller denne betingelsen, deretter delt likt mellom
alle de vinnende permutasjonene av hver aktuell kombinasjon, ved å tilordne koeffisienten 120 til beløpet
for de vinnende innsatsene som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst, og en koeffisient
på 1 til beløpet for de vinnende innsatsene som utløser en «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-gevinst.
Slik oppnås felles «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-bruttogevinst for hver aktuell kombinasjon.
Felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten er således lik 120 ganger felles «Quinté Plus
uten angitt rekkefølge»-bruttogevinsten for de samme fem hestene.
Artikkel 94. Minimumsgevinster
a) Hvis en av nettogevinstene beregnet i henhold til artikkel 92 og 93 er lavere enn 1,10 euro, baseres
betalingen i Frankrike på en nettogevinst på 1,10 euro per innsatsenhet gjennom trekk i brutto
spilleinntekter for «Quinté Plus»-veddemålene i det aktuelle løpet.
b) I tilfellet omtalt i andre ledd i artikkel 92 II c) eller etter anvendelse av bestemmelsene i artikkel 92 III
og IV eller i a) ovenfor, dersom det tilgjengelige beløpet for brutto spilleinntekter for «Quinté Plus»veddemålene i det aktuelle løpet er lavere enn minimumet fastsatt i artikkel 22, gjelder følgende regler:
Prosentsatsen for det proporsjonale fratrekket på innsatser for «Quinté Plus»-veddemål er således lik
minimumssatsen fastsatt i artikkel 20 tredje ledd.
Beløpene tilsvarende refunderte veddemål og det nye proporsjonale fratrekket på innsatser trekkes fra
innsatsbeløpet. Dermed oppnår man premiepotten.
En tvungen reservekoeffisient oppnås ved å veie verdien av reservekoeffisienten som fastsatt i artikkel 92
femte ledd, mot kvotienten som oppstår ved å dele premiepotten som fastsatt i artikkel 92 første ledd, på
premiepotten fastsatt i foregående ledd.
I alle følgende bestemmelser, med mindre annet er angitt, skal begrepet «innsatser», når det brukes på
vinnende kombinasjoner, forstås som vinnende innsatser etter fradrag for det proporsjonale fratrekket på
innsatser.
Total utbetaling for brutto vinnende innsatser som utløser en «Bonus 3»- eller «Bonus 4»-gevinst, og for
brutto innsatser på de(n) vinnende kombinasjonen(e) som utløser en «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-

gevinst, basert på minimumsgevinsten i Frankrike som omtalt i artikkel 20 – dvs. 1,10 euro – trekkes fra
premiepotten oppnådd ovenfor.
Produktet som følger av multiplikasjon av de samlede innsatsene på de ulike vinnende kombinasjonene
som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst, med den tvungne reservekoeffisienten,
trekkes fra beløpet ovenfor.
Det tvungne restbeløpet til fordeling som oppnås på denne måten, blir:
i. Ved et normalt resultat dividert med de samlede innsatsene på de vinnende kombinasjonene som
utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst.
Kvotienten som oppnås på denne måten, utgjør den inkrementelle «Quinté Plus med angitt rekkefølge»gevinsten.
Felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten er således lik den inkrementelle «Quinté Plus
med angitt rekkefølge»-gevinsten økt med den tvungne reservekoeffisienten som fastsatt i fjerde ledd
bokstav b) i denne artikkelen.
Hvis nettogevinsten som oppnås er lavere enn 1,10 euro, blir alle veddemålene omtalt i dette kapitlet
refundert, med mindre artikkel 22 fastsetter ekstra kompenserende midler.
ii. Ved dødt løp dividert med antallet forskjellige vinnende kombinasjoner av de deltakende hestene som
utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst.
Hver del blir delt på de samlede vinnende innsatsene som utløser «Quinté Plus med angitt rekkefølge»gevinsten for hver aktuell kombinasjon.
Hver av kvotientene som oppnås på denne måten, utgjør den inkrementelle «Quinté Plus med angitt
rekkefølge»-gevinsten for hver kombinasjon av de samme fem hestene.
Den felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten for hver av de aktuelle kombinasjonene
er således lik den inkrementelle «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinsten, økt med den tvungne
reservekoeffisienten som fastsatt i fjerde ledd bokstav b) i denne artikkelen.
Hvis en av nettogevinstene som oppnås er lavere enn 1,10 euro, blir alle veddemålene omtalt i dette
kapitlet refundert, med mindre artikkel 22 fastsetter ekstra kompenserende midler.
Artikkel 95. «Quinté Plus Reserve Fund» («Fonds de Réserve Quinté Plus»)
«Quinté Plus Reserve Fund», som oppstår gjennom anvendelse av bestemmelsene i artikkel 21 I 1) a),
tredje ledd i artikkel 92 og gjenervervelse av det eksisterende «Quinté Plus Reserve Fund» på datoen for
ikrafttredelsen av denne forordningen, er avsatt for å utgjøre tilleggsbeløpet nevnt i artikkel 97.
«Quinté Plus Reserve Fund» kan også fra tid til annen finansieres utover det eksisterende gjennom
spesifikke bidrag fra annonsører eller konsernet. Artikkel 96. Opphevet.
Artikkel 97. Tillegg til felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinst

Et tilleggsbeløp, med et handelsnavn som konsernet har informert spillerne om, tilordnet de vinnende
kombinasjonene som utløser en «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinst, omtalt i artikkel 89 1) a),
kan tilbys spillerne på bestemte løpsdager.
Størrelsen på dette tillegget, som består av trekk fra «Quinté Plus Reserve Fund» med hele multipla på
1000 euro netto, skal ikke overstige det tilgjengelige beløpet i «Quinté Plus Reserve Fund».
Dette tilleggsbeløpet omfordeles på følgende måte:
I alle følgende bestemmelser skal begrepet «innsatser» forstås som etter fradrag for det proporsjonale
fratrekket på innsatser.
Beløpet blir fordelt i forhold til innsatsene på hver av de vinnende kombinasjonene som utløser en «Quinté
Plus med angitt rekkefølge»-gevinst.
De(n) felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten(e) som oppstår gjennom anvendelse av
bestemmelsene i artikkel 92 til 94, økes således med kvotienten som oppnås for å utgjøre de(n) endelige
felles «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-bruttogevinsten(e).
Hvis det i «Quinté Plus»-veddemålet ikke er noen innsatser på noen av de vinnende kombinasjonene som
utløser «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinsten, eller dersom «Quinté Plus»-veddemålet ikke er
organisert, blir tilleggsbeløpet omfordelt til «Quinté Plus Reserve Fund».
Spillerne blir varslet om størrelsen på tilleggsbeløpet samt dagen det skal omfordeles, senest ved salgsstart
for de «Quinté Plus»-veddemålene den aktuelle dagen.
Artikkel 98. Formler
Spillerne kan registrere sine «Quinté Plus»-veddemål i form av enhetlige kombinasjoner som kombinerer
fem av hestene som offisielt står til start, eller i form av såkalte rundtspill eller delvis rundtspill.
De kombinerte formlene omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer et visst antall hester
i innbyrdes grupper på fem som velges av spilleren.
a) Spilleren kan bare satse hver femhesters kombinasjon i sitt utvalg i en bestemt relativ rekkefølge.
Hvis spilleren velger K hester, vil den tilsvarende formelen, kalt «forenklet formel», omfatte:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) «Quinté Plus»-veddemål.
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b) Hvis spilleren for hver femhesters kombinasjon i sitt utvalg ønsker de 120 mulige relative rekkefølgene
i mål, omfatter den tilsvarende formelen, kalt «vilkårlig rekkefølge-formel» med 120 permutasjoner, for
et utvalg av K hester:
K x (K- 1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) «Quinté Plus»-veddemål.
c) Formlene «full gardering med fire hester» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer
fire hester som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start.

Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter «full gardering med fire bankere» 120 x
(N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og (N4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til den forenklede formelen. I det siste tilfellet må spilleren presisere
de respektive plasseringene i mål for de fire bankerne i henhold til sin formel.
d) Formlene «delvis gardering med fire hester» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som
kombinerer fire bankere med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start, og som spilleren
spiller.
Hvis dette utvalget omfatter P hester, omfatter «delvis gardering med fire hester» 120 x P «Quinté Plus»veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og P «Quinté Plus»veddemål i henhold til den forenklede formelen. I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive
plasseringene i mål for de fire bankerne i henhold til sin formel.
e) Formlene «full gardering med tre hester» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer
tre hester som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter «full gardering med tre bankere» 60 x (N3) x (N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og
(N-3) x (N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til den forenklede formelen. I det siste tilfellet må spilleren
presisere de respektive plasseringene i mål for de tre bankerne i henhold til sin formel, men trenger ikke
å angi de andre hestenes relative rekkefølge.
f) Formlene «delvis gardering med tre hester» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer
tre bankere med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start, og som spilleren spiller, i grupper
på to.
Hvis dette utvalget omfatter P hester, omfatter «delvis gardering med tre hester» 60 x P x (P-1) «Quinté
Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og P x (P-1) «Quinté
Plus»-veddemål i henhold til den forenklede formelen. I det siste tilfellet må spilleren presisere de
respektive plasseringene i mål for de tre bankerne i henhold til sin formel, men trenger ikke å angi relativ
rekkefølge for de valgte hestene, siden hver femhesters kombinasjon omfatter de to permutasjonene av
andre hester enn bankerne i de to mulige rekkefølgene.
g) Formlene «full gardering med to hester» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer
to hester som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start, og som velges i grupper på
tre.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter «full gardering med to bankere» 20 x (N2) x (N-3) x (N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120
permutasjoner, og (N-2) x (N-3) x (N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til den forenklede formelen. I
det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de to bankerne i henhold til
sin formel, men trenger ikke å angi de andre hestenes relative rekkefølge.
h) Formlene «delvis gardering med to hester» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer
to bankere med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start, og som spilles av spilleren i grupper
på tre.

Hvis dette utvalget omfatter P hester, omfatter «delvis gardering med to hester» 20 x P x (P-1) x (P-2)
«Quinté Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og P x (P-1) x
(P-2) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til den forenklede formelen. I det siste tilfellet må spilleren
presisere de respektive plasseringene i mål for de to bankerne i henhold til sin formel, men trenger ikke å
angi de andre hestenes relative rekkefølge, siden hver femhesters kombinasjon faktisk omfatter de seks
permutasjonene av andre hester enn bankerne i de seks mulige rekkefølgene.
i) Formlene «full gardering med én hest» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer en
hest som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start, og som velges i grupper på fire.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter «full gardering med én banker» 5 x (N-1)
x (N-2) x (N-3) x (N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120
permutasjoner, og (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til den forenklede
formelen. I det siste tilfellet må spilleren presisere plasseringen i mål for bankeren i henhold til sin formel,
men trenger ikke å angi de andre hestenes relative rekkefølge.
j) Formlene «delvis gardering med én hest» omfatter samtlige «Quinté Plus»-veddemål som kombinerer
en banker med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start, og som spilles av spilleren i grupper
på fire.
Hvis dette utvalget omfatter P hester, omfatter «delvis gardering med én hest» 5 x P x (P-1) x (P-2) x (P-3)
«Quinté Plus»-veddemål i henhold til vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og P x (P-1) x
(P-2) x (P-3) «Quinté Plus»-veddemål i henhold til den forenklede formelen. I det siste tilfellet må spilleren
presisere de respektive plasseringene i mål for bankeren i henhold til sin formel, men trenger ikke å angi
de andre hestenes relative rekkefølge, siden hver femhesters kombinasjon faktisk omfatter de 24
permutasjonene av andre hester enn bankeren i de 24 mulige rekkefølgene.
k) Innsatsverdiene av «full gardering»-formlene er basert på antallet hester som offisielt står til start på
det offisielle programmet for veddeløpsbanen og på konsernets offisielle liste over hester som står til start,
idet det eventuelt tas høyde for hestene som er erklært som ikke-startende på tidspunktet til veddemålet.
Artikkel 99. Spesielle tilfeller
I hele denne artikkelen skal begrepene «innsatser» og «vinnende innsatser» forstås som alle vinnende
innsatser som tjener til å beregne den relevante gevinstklassen.
1. a) Hvis det i et løp der det tilbys «Quinté Plus»-veddemål, ikke finnes noen innsats på den vinnende
kombinasjonen som utløser «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-premien eller – ved dødt løp – på en av
kombinasjonene av fem vinnerhester som utløser «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-gevinsten, blir
restbeløpet til fordeling for denne kombinasjonen overført for å beregne «Quinté Plus uten angitt
rekkefølge»-gevinsten for de samme hestene.
b) Hvis det kumulativt ikke finnes noen innsats på den vinnende kombinasjonen som utløser «Quinté Plus
med angitt rekkefølge»-premien og «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-premien eller – ved dødt løp –
på en av de vinnende kombinasjonene som utløser «Quinté Plus med angitt rekkefølge»-premien og på
den samme vinnende kombinasjonen som utløser «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-premien, blir
«Quinté Plus med angitt rekkefølge»- og «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-restbeløpene til fordeling
for denne kombinasjonen overført for å beregne «Bonus 4»-gevinsten.

2. a) Hvis det etter anvendelse av bestemmelsene i 1. b) ovenfor ikke finnes noen innsats på noen av de
vinnende kombinasjonene som utløser «Bonus 4»-gevinsten, blir det samlede «Bonus 4»-restbeløpet til
fordeling overført for å beregne «Bonus 3»-gevinsten.
b) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene som utløser «Quinté Plus
med angitt rekkefølge»-, «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-, «Bonus 4»- eller «Bonus 3»-premien, blir
alle veddeløp i dette kapitlet refundert.
3. a) Hvis et løp bare omfatter fire hester med plassering i mål, blir «Quinté Plus med angitt rekkefølge»og «Quinté Plus uten angitt rekkefølge»-restbeløpene til fordeling lagt til «Bonus 4»-restbeløpet til
fordeling, for å utgjøre ett restbeløp til fordeling mellom alle spillerne som har valgt en av kombinasjonene
av de fire hestene, uten at det tas hensyn til rekkefølgen i mål. Hvis det ikke finnes noen innsats på noen
av disse vinnende kombinasjonene, blir det opprettet én pott som fordeles i henhold til reglene i b)
nedenfor.
b) Hvis et løp bare omfatter tre hester med plassering i mål, blir innsatsbalansen fordelt mellom alle
spillerne som har valgt en av kombinasjonene av de tre hestene, uten at det tas hensyn til rekkefølgen i
mål.
Ved manglende innsats på disse kombinasjonene blir alle «Quinté Plus»-veddemålene refundert.
c) Hvis et løp har mindre enn tre hester med plassering i mål, blir alle «Quinté Plus»-veddemålene
refundert.

