Oficjalny komunikat nr 24/2018 z dnia 17.02.2018 r.

MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o.
Oficjalny komunikat nr 24/2018 z dnia 17.02.2018 r.
- w sprawie określenia szczegółowego wykazu systemów oraz zakładów prostych i
systemowych.
§ 1.
1. Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu internetowych zakładów wzajemnych z dnia 14.02.2018 r.
(zwanego dalej "regulaminem") określa się szczegółowy wykaz systemów oraz zakładów prostych i
systemowych.
2. Wyrazy użyte w niniejszym komunikacie, których znaczenie zdefiniowano w regulaminie,
przyjmują znaczenie określone w regulaminie, bez względu na pisownię.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym komunikacie jest mowa o kursie ogólnym, rozumie się przez to iloczyn
kursów poszczególnych zdarzeń.
§ 3.
Zakłady proste Standard
1. W zakładzie prostym typuje się wyniki od 1 do 32 z uwzględnieniem następujących zasad:
- dla każdego zdarzenia typuje się jeden wynik (typowanie zdarzenia, które nie zaistnieje jest
równoważne typowaniu zaistnienia zdarzenia przeciwnego),
- wszystkie zdarzenia stanowią ciąg,
- wszystkie zdarzenia rozlicza się łącznie w celu ustalenia prawa do wygranej.
2. Wyróżnia się następujące rodzaje zakładów prostych:
- zakład Pojedynczy - zakład prosty, w którym typuje się wynik jednego zdarzenia,
- zakład Wielokrotny - zakład prosty, w którym typuje się wyniki co najmniej 2 zdarzeń,
- zakład Grand, o którym mowa w § 4.
3. Prawo do wygranej w zakładzie prostym przysługuje tylko w przypadku prawidłowego
wytypowania wyników wszystkich zdarzeń.
4. Wygrana w zakładzie prostym jest równa iloczynowi stawki, współczynnika i kursu ogólnego.
5. Współczynnik, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, jest równy 0,88 z wyjątkiem § 4 oraz
gdy w przepisach odrębnych określono inaczej.
6. Przykład zakładu prostego znajduje się w załączniku nr 1.
§ 4.
Zakład prosty Grand
1. Wyróżnia się szczególny typ zakładu prostego w formie zakładów Standard o nazwie Grand.
2. Zakład prosty typu Grand może być zawarty tylko wtedy, gdy w tym zakładzie znajduje się co
najmniej 5 zdarzeń z kursem nie mniejszym niż 2,00 i stawka za ten zakład jest nie mniejsza niż
2,00 zł.
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3. W zakładzie Grand współczynnik, o którym mowa w § 3 ust. 5, jest równy 1,056 (0,88 * 1,20).
4. Zakład Grand może być zawarty tylko na życzenie klienta. Jeżeli klient przed zawarciem
zakładu nie zażąda zmiany typu zakładu na Grand, zakład zostanie zawarty i rozliczony tak jak
zwykły zakład prosty, o którym mowa w § 3.
5. Jeżeli w wyniku unieważnienia pewnej liczby zdarzeń w zakładzie liczba zdarzeń z kursem nie
mniejszym niż 2,00 spadnie poniżej 5, to współczynnik przyjmuje wartość 0,88, a w ramach
promocji Happy Hour prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, wartość 1,00.
6. Zakład Grand nie może być zakładem cząstkowym w zakładzie systemowym.
7. Przykład zakładu Grand znajduje się w załączniku nr 2.
§ 5.
Zakłady systemowe Standard
1. Zakład systemowy jest zbiorem zakładów prostych cząstkowych utworzonych zgodnie z
definicją systemu.
2. W zakładach systemowych w formie zakładów Standard stosuje się system rozpisowy, o którym
mowa w § 6.
3. W jednym zakładzie systemowym rozpisowym może być użyty więcej niż jeden system
rozpisowy z wykorzystaniem tych samych grup zdarzeń.
4. Stawka w każdym zakładzie cząstkowym należącym do tego samego systemu rozpisowego musi
być taka sama.
5. W zakładzie systemowym typuje się wyniki co najmniej 2 zdarzeń.
6. Przykłady zakładów systemowych rozpisowych znajdują się w załączniku nr 3.
§ 6.
System rozpisowy
1. W systemie rozpisowym k/n (czyt. "k z n") zakłady cząstkowe tworzy się na podstawie
zestawienia na wszystkie możliwe sposoby (kombinacje) k spośród n grup zdarzeń, 1≤k < n i
2≤n≤15. W tej samej kombinacji dana grupa musi wystąpić co najwyżej raz, a kolejność wybierania
n
grup nie jest istotna. Ilość utworzonych zakładów cząstkowych wynosi ( k ) (czyt. n po k).
2. W systemie rozpisowym można dodatkowo do każdej kombinacji grup dołączyć tę samą grupę
zdarzeń - grupę pewniaków.
§ 7.
Zakłady w grze Milenium Bezpieczny
1. W grze Milenium Bezpieczny można zawierać wyłącznie zakłady proste.
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2. Do zakładów prostych przepisy określone w § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Współczynnik, o którym mowa w § 12 ust. 2-3 regulaminu, jest równy 0,88, chyba że w
przepisach odrębnych określono inaczej.
4. W przypadku błędnego wytypowania wyniku dokładnie jednego zdarzenia kurs wyznaczony dla
takiego przypadku jest równy 11,36. Wygrana będzie więc równa 10-krotności (11,36 * 0,88)
stawki.
5. Dla zakładu prostego ustala się następujące ograniczenia:
- kurs każdego zdarzenia jest nie większy niż 5,
- kurs ogólny jest nie mniejszy niż 180.
6. W przypadku naruszenia ograniczeń wskazanych w ust. 5 w wyniku rozliczenia zakładu, prawo
do wygranej przysługuje tylko w przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich
zdarzeń i wygraną oblicza się zgodnie z § 12 ust. 2 regulaminu.
7. Zakład Milenium Bezpieczny może być zawarty tylko na życzenie klienta. Jeżeli klient przed
zawarciem zakładu nie zażąda zmiany typu zakładu na Milenium Bezpieczny, zakład zostanie
zawarty i rozliczony tak jak zwykły zakład prosty Standard.
§ 8.
1. Oficjalny komunikat wchodzi w życie w dniu 17.02.2018 r.
2. W dniu wejścia w życie niniejszego komunikatu Oficjalny komunikat nr 24/2018 z dnia
10.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego wykazu systemów oraz zakładów prostych i
systemowych traci moc dla zakładów zawartych od dnia wejścia w życie niniejszego komunikatu.
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Załącznik 1 - przykład zakładu prostego Wielokrotnego.
nr zd.

sport

liga

nazwa zdarzenia

typ

kurs

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

1

1,75

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

1

1,32

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

3220

Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

X2

1,48

Stawka: 10,00 zł Kurs ogólny: 23,48

Przewidywana wygrana: 206,60 zł

W przykładowym zakładzie prostym znajduje się 5 zdarzeń (jest to zakład Wielokrotny), zakład
został zawarty za stawkę 10 zł.
W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń, klient otrzyma wygraną w
wysokości 206,60 zł. Wygrana obliczona przed rozliczeniem zakładu jest to "przewidywana
wygrana" tj. wygrana, jaką można uzyskać w danym zakładzie w przypadku prawidłowego
wytypowania wyników wszystkich zdarzeń.
Wygraną oblicza się w następujący sposób:
- oblicza się kurs ogólny (KO) mnożąc kursy wszystkich zdarzeń:
KO=1,75⋅2,05⋅1,32⋅3,35⋅1,48≈23,48
- oblicza się wygraną mnożąc stawkę, współczynnik 0,88 i kurs ogólny:
wygrana=10,00 zł⋅0,88⋅23,48=206,60 zł
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Załącznik 2 - przykład zakładu prostego Grand.
nr zd.

sport

liga

nazwa zdarzenia

typ

kurs

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

X2

2,95

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

3220

Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

Stawka: 10,00 zł

Kurs ogólny:
153,77

Przewidywana wygrana:
1623,80 zł

W zakładzie prostym znajduje się 5 zdarzeń, typowany wynik każdego z tych zdarzeń ma kurs nie
mniejszy niż 2,00, więc spełnia warunki zakładu "Grand". Zakład został zawarty za stawkę 10 zł.
W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń, klient otrzyma wygraną w
wysokości 1623,80 zł.
Wygraną oblicza się w następujący sposób:
- oblicza się kurs ogólny (KO) mnożąc kursy wszystkich zdarzeń:
KO=3,30⋅2,05⋅2,95⋅3,35⋅2,30≈153,77
- oblicza się wygraną mnożąc stawkę, współczynnik 1,056 i kurs ogólny:

wygrana=10 zl⋅1,056⋅153,77=1623,80 zł
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Załącznik 3 - przykłady zakładów systemowych rozpisowych.
1. Zakład rozpisowy z jednym systemem rozpisowym, bez grupy pewniaków.
grupa nr zd.

sport

liga

nazwa zdarzenia

typ

kurs

A

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley X2

2,95

C

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

C

3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

Rodzaj systemu: 2/3 Stawka: 1,00 zł

Wkład: 3,00 zł

Przewidywana maksymalna wygrana: 83,70 zł

W zakładzie z systemem rozpisowym (zakładzie rozpisowym):
- zdarzenia dzieli się na grupy,
- w jednej grupie może się znajdować więcej niż jedno zdarzenie,
- można utworzyć od 2 do 15 grup,
- wygraną można uzyskać nawet w przypadku popełnienia błędów w typowaniu.
W celu obliczenia wygranej za cały zakład systemowy należy wypisać wszystkie zakłady
cząstkowe i osobno obliczyć wygraną w każdym zakładzie cząstkowym, a następnie obliczyć sumę
wszystkich wygranych.
Określenie "stawka" odnosi się do opłaty za pojedynczy zakład cząstkowy, a "wkład" oznacza sumę
stawek ze wszystkich zakładów cząstkowych.
W systemie rozpisowym 2/3 (czytaj: dwa z trzech) wybiera się na wszystkie możliwe sposoby dwie
różne grupy spośród 3 grup i łączy się ze sobą zdarzenia należące do wybranych grup. Kolejność
doboru grup nie jest istotna, więc ta sama kombinacja grup nie może się powtórzyć (wybór grup
"AB" jest tym samym, co wybór grup "BA").
Wszystkie możliwe kombinacje grup w systemie 2/3 są następujące:
AB
AC
BC
Po utworzeniu kombinacji grup tworzy się zakłady cząstkowe, łącząc ze sobą zdarzenia w
kolejności określonej w kombinacji grup. Następnie w każdym zakładzie cząstkowym oblicza się
wygrane tak samo jak w zakładzie prostym (zob. Załącznik nr 1).
zakład cząstkowy AB
A 91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A 92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B 145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

X2

2,95

Stawka: 1,00 zł

- kurs ogólny:
- wygrana:

Kurs ogólny: 19,96

Przewidywana wygrana: 17,56 zł

KO=3,30⋅2,05⋅2,95≈19,96
wygrana=1,00 zł⋅0,88⋅19,96=17,56 zł
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zakład cząstkowy AC
A 91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A 92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

1

2,30

C

C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster
Stawka: 1,00 zł

- kurs ogólny:

Kurs ogólny: 52,12

Przewidywana wygrana: 45,87 zł

KO=3,30⋅2,05⋅3,35⋅2,30≈52,12

- wygrana:

wygrana=1,00 zł⋅0,88⋅52,12=45,87 zł

zakład cząstkowy BC
B

145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

X2

2,95

C

178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

1

2,30

C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster
Stawka: 1,00 zł Kurs ogólny: 22,73

- kurs ogólny:
- wygrana:

Przewidywana wygrana: 20,00 zł

KO=2,95⋅3,35⋅2,30≈22,73
wygrana=1,00 zł⋅0,88⋅22,73=20,00 zł

W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń w zakładzie systemowym,
wygrane w zakładach cząstkowych wyniosą:
AB 17,56 zł
AC 45,87 zł
BC 20,00 zł
Łączna wygrana wynosi 83,43 zł (maksymalna wygrana w zakładzie systemowym).
W przypadku błędnego wytypowania wyniku przynajmniej jednego zdarzenia w danej grupie, całą
grupę traktuje się jako nietrafioną. Nietrafiona grupa w zakładzie cząstkowym powoduje, że zakład
cząstkowy jest przegrany.
Na przykład, jeżeli błędne typowanie wystąpi w grupie A, zakłady cząstkowe AB oraz AC będą
przegrane, ale nadal zakład BC będzie wygrany:
AB 17,56 zł 0,00 zł
AC 45,87 zł 0,00 zł
BC 20,00 zł Łączna wygrana wynosi 20,00 zł.
W przypadku, gdy 2 albo 3 dowolne grupy będą nietrafione to wszystkie zakłady cząstkowe są
przegrane, więc zakład systemowy też jest przegrany.
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2. Zakład rozpisowy z użyciem grupy pewniaków
grupa nr zd.

sport

liga

nazwa zdarzenia

typ

kurs

A

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley X2

2,95

C

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

C

3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

P

110

1

1,30

P

1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg-Ahlen

1

1,38

Piłka nożna Anglia 1 Liverpool-Birmingham

Rodzaj systemu: 2/3P Stawka: 1,00 zł Wkład: 3,00 zł
Przewidywana maksymalna wygrana: 149,48 zł

W zakładzie z systemem rozpisowym z grupą pewniaków do każdego zakładu cząstkowego
utworzonego w systemie rozpisowym (zob. pkt 1) dodaje się grupę tych samych zdarzeń, nazywaną
"grupą pewniaków". W grupie pewniaków można umieścić co najmniej jedno zdarzenie. Ponieważ
wszystkie zdarzenia z grupy pewniaków występują w każdym zakładzie cząstkowym, to błędne
wytypowanie wyniku któregokolwiek zdarzenia z tej grupy powoduje to, że cały zakład systemowy
jest przegrany.
Wszystkie możliwe kombinacje grup w systemie 2/3 są następujące:
ABP
ACP
BCP
Po utworzeniu kombinacji grup tworzy się zakłady cząstkowe:
zakład cząstkowy ABP
A 91
Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A 92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B 145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

X2

2,95

1

1,30

1

1,38

P

110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool-Birmingham

P 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg-Ahlen
Stawka: 1,00 zł

- kurs ogólny:

Kurs ogólny: 35,80

Przewidywana wygrana: 31,51 zł

KO=3,30⋅2,05⋅2,95⋅1,30⋅1,38≈35,80

- wygrana:

wygrana=1,00 zł⋅0,88⋅35,80=31,51 zł

zakład cząstkowy ACP
A 91
Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

A 92
C
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C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

P

1

1,30

1

1,38

110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool-Birmingham

P 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg-Ahlen
Stawka: 1,00 zł

- kurs ogólny:

Kurs ogólny: 93,51

Przewidywana wygrana: 82,29 zł

KO=3,30⋅2,05⋅3,35⋅2,30⋅1,30⋅1,38≈93,51

- wygrana:

wygrana=1,00 zł⋅0,88⋅93,51=82,29 zł

zakład cząstkowy BCP
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

X2

2,95

X

3,35

C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

P

1

1,30

1

1,38

C

178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe
110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool-Birmingham

P 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg-Ahlen
Stawka: 1,00 zł Kurs ogólny: 40,78

- kurs ogólny:
- wygrana:

Przewidywana wygrana: 35,88 zł

KO=2,95⋅3,35⋅2,30⋅1,30⋅1,38=40,78

wygrana=1,00 zł⋅0,88⋅40,78=35,88 zł

W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń w zakładzie systemowym,
wygrane w zakładach cząstkowych wyniosą:
ABP 31,51 zł
ACP 82,29 zł
BCP 35,88 zł
Łączna wygrana wynosi 149,68 zł (maksymalna wygrana w zakładzie systemowym).
Podobnie jak w systemie rozpisowym, nietrafiona grupa w zakładzie cząstkowym powoduje, że
zakład cząstkowy jest przegrany. Na przykład, jeżeli błędne typowanie wystąpi w grupie A, zakłady
cząstkowe AB oraz AC będą przegrane, ale nadal zakład BC będzie wygrany:
ABP 31,51 zł 0,00 zł
ACP 82,29 zł 0,00 zł
BCP 35,88 zł Łączna wygrana wynosi 35,88 zł.
W przypadku, gdy grupa pewniaków będzie nietrafiona, wszystkie zakłady cząstkowe będą
przegrane niezależnie od trafień w pozostałych grupach:
ABP 31,51 zł 0,00 zł
ACP 82,29 zł 0,00 zł
BCP 35,88 zł 0,00 zł
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3. Zakład rozpisowy z kilkoma systemami rozpisowymi
grupa nr zd.

sport

liga

nazwa zdarzenia

typ

kurs

A

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley X2

2,95

C

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

C

3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

System 1/3 Stawka: 3,34 zł

Wkład:

10,02 zł

System 2/3 Stawka: 1,00 zł

Wkład:

3,00 zł

System 3/3 Stawka: 10,00 zł Wkład:

10,00 zł

Łączny wkład: 23,02 zł

Wygrana: 51,20 zł
Wygrana:

83,70 zł

Wygrana: 1353,10 zł

Przewidywana maksymalna wygrana: 1488,00 zł

Zakład rozpisowy może składać się z wielu systemów rozpisowych, w których kolejne zakłady
cząstkowe tworzy się z tych samych zdarzeń.
Maksymalna ilość systemów rozpisowych jakie można utworzyć jest równa ilości grup, na które
podzielono zdarzenia. W przykładowym zakładzie są 3 grupy (A, B i C), więc można utworzyć 3
różne systemy rozpisowe:
- system rozpisowy 1/3 - spośród 3 grup wybiera się jedną: możliwe kombinacje to A, B, C
- system rozpisowy 2/3 - spośród 3 grup wybiera się 2 grupy: możliwe kombinacje to AB, AC i BC
- system rozpisowy 3/3 - spośród 3 grup wybiera się 3 grupy, jest tylko jedna kombinacja: ABC.
W każdym składowym systemie rozpisowym (systemie rozpisowym cząstkowym) można ustalić
inną stawkę, istnieje też możliwość odrzucenia wybranych systemów rozpisowych, np. w
przykładowym zakładzie można wybrać systemy 2/3 i 3/3, a system 1/3 można pominąć.
W celu obliczenia wygranej trzeba utworzyć wszystkie zakłady cząstkowe ze wszystkich systemów
rozpisowych, które wybrał klient, a następnie osobno obliczyć wygrane w każdym zakładzie
cząstkowym w taki sam sposób, jak w zwykłym zakładzie prostym (zob. Załącznik nr 1).
zakład cząstkowy A (system 1/3)
A 91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A 92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

Stawka: 3,34 zł

- kurs ogólny:
- wygrana:

Kurs ogólny: 6,77

Przewidywana wygrana: 19,87 zł

KO=3,30⋅2,05≈6,77
wygrana=3,34 zł⋅0,88⋅6,77≈19,87 zł
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zakład cząstkowy B (system 1/3)
B

145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley

Stawka: 3,34 zł

Kurs ogólny: 2,95

- kurs ogólny:

X2

2,95

Przewidywana wygrana: 8,68 zł

KO=2,95

- wygrana:

wygrana=3,34 zł⋅0,88⋅2,95≈8,68 zł

zakład cząstkowy C (system 1/3)
C

178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster
Stawka: 3,34 zł

Kurs ogólny: 7,71

- kurs ogólny:

X

3,35

1

2,30

Przewidywana wygrana: 22,65 zł

KO=3,35⋅2,30≈7,71

- wygrana:

wygrana=3,34 zł⋅0,88⋅7,71≈22,65 zł

W systemie 2/3 dla stawki 1,00 wygrane są takie jak obliczono w pkt 1 załącznika i wynoszą w
poszczególnych zakładach cząstkowych:
AB 17,56 zł
AC 46,14 zł
BC 20,00 zł
zakład cząstkowy ABC (system 3/3)
grupa nr zd.
sport

liga

- wygrana:

typ

kurs

A

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley X2

2,95

C

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

C

3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

Stawka: 10,00 zł Kurs ogólny: 153,77

- kurs ogólny:

nazwa zdarzenia

Przewidywana wygrana: 1353,10 zł

KO=3,30⋅2,05⋅2,95⋅3,35⋅2,30≈153,77

wygrana=10,00 zł⋅0,88⋅153,77≈1353,10 zł

W przypadku prawidłowego wytypowania wszystkich zdarzeń w zakładzie rozpisowym
wielokrotnym, wygrane w poszczególnych zakładach cząstkowych wyniosą:
A
19,87 zł
B
8,68 zł
C
22,65 zł
AB
17,56 zł
AC
46,14 zł
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BC
20,00 zł
ABC 1353,10 zł
Łączna wygrana: 1488,00 zł
W przypadku błędnego wytypowania wyniku przynajmniej jednego zdarzenia w danej grupie, całą
grupę traktuje się jako nietrafioną. Nietrafiona grupa w zakładzie cząstkowym powoduje, że zakład
cząstkowy jest przegrany - tak jak to zostało opisane w systemie rozpisowym.
4. Zakład rozpisowy z kilkoma systemami rozpisowymi i z grupą pewniaków
grupa nr zd.

sport

liga

nazwa zdarzenia

typ

kurs

A

91

Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa-Bolton

X

3,30

A

92

Piłka nożna Anglia 1 Blackburn-Portsmouth

1

2,05

B

145

Piłka nożna Anglia 1 Manchester C.-Burnley X2

2,95

C

178

Piłka nożna Anglia 2 Blackpool-Scunthorpe

X

3,35

C

3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth-Doncaster

1

2,30

P

110

1

1,30

P

1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg-Ahlen

1

1,38

Piłka nożna Anglia 1 Liverpool-Birmingham

System 1/3 Stawka: 3,34 zł

Wkład:

10,02 zł

Wygrana:

91,84 zł

System 2/3 Stawka: 1,00 zł

Wkład:

3,00 zł

Wygrana:

149,69 zł

System 3/3 Stawka: 10,00 zł Wkład:

10,00 zł

Łączny wkład: 23,02 zł

Wygrana: 2427,50 zł

Przewidywana maksymalna wygrana: 2669,03 zł

Zakład rozpisowy może składać się z wielu systemów rozpisowych, w których kolejne zakłady
cząstkowe tworzy się z tych samych zdarzeń, a dodatkowo do każdej kombinacji grup dołącza się
grupę pewniaków.
Wszystkie możliwe kombinacje grup w przykładowym systemie rozpisowym są następujące:
AP ABP ABCP
BP ACP
CP BCP
Przewidywane wygrane w poszczególnych zakładach cząstkowych wyniosą:
AP
KO = 12,14, wygrana = 35,67 zł
BP
KO = 5,29, wygrana = 15,56 zł
CP
KO = 13,82, wygrana = 40,61 zł
ABP KO = 35,80, wygrana = 31,51 zł
ACP KO = 93,51, wygrana = 82,29 zł
BCP KO = 40,78, wygrana = 35,89 zł
ABCP KO = 275,86, wygrana = 2427,50 zł *)
Łączna wygrana wyniesie: 2669,03
*) W zakładzie cząstkowym ABCP wygrana przekracza 2280 zł, więc kwota wypłacona klientowi
będzie pomniejszona o 10% tej wygranej, czyli o 242,75 zł.
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