
Όροι & Προϋποθέσεις για τα στοιχήματα “Build your Bet”

1. Το “Build your Bet”  είναι  διαθέσιμο  σε επιλεγμένους  αγώνες  ποδοσφαίρου,
καλαθόσφαιρας και  Αμερικάνικου ποδοσφαίρου και  για επιλεγμένες  αγορές.
Όλα τα στοιχήματα του “Build your Bet” υπολογίζονται βάσει της κανονικής
διάρκειας ενός αγώνα (για ποδόσφαιρο 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, για
καλαθόσφαιρα  40  ή  48  λεπτά  κλπ.)  εκτός  αν  αναφέρεται  διαφορετικά.  Οι
διαιτητές του αγώνα καθορίζουν αν ένας αγώνας συμπλήρωσε την κανονική
διάρκεια.

2. Ο  ελάχιστος  αριθμός  επιλογών  από  ένα  μόνο  γεγονός  που  μπορεί  να
περιληφθεί σε ένα “Build your Bet” στοίχημα είναι δύο (2).

3. Όλες  οι  αγορές  θα  διευθετούνται  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  επίσημα
αποτελέσματα  της  ΟPTA.  H εταιρεία  OPTA είναι  μια  από τις  μεγαλύτερες
εταιρείες  στον  κόσμο  που  αναλύει  στατιστικά  διαφόρων  αθλημάτων  και
συνεργάζεται με όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και τηλεοπτικούς σταθμούς
ανά το παγκόσμιο.

4. Όλες οι αγορές θα διευθετούνται βάσει του αποτελέσματος του αγώνα, τη
μέρα  και  ώρα  διεξαγωγής  και  ολοκλήρωσης   του.  Οποιεσδήποτε
ετεροχρονισμένες αλλαγές αποτελεσμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν
θα διαφοροποιούν τις αρχικές διευθετήσεις στοιχημάτων. 

5. Τα στοιχήματα του “Build your Bet” μπορούν να συνδυαστούν είτε με άλλα
στοιχήματα  “Build your Bet”  (π.χ.  από  άλλους  αγώνες)  είτε  με  άλλες
στοιχηματικές επιλογές άλλων αγώνων.

6. Η εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να ακυρώσει  οποιαδήποτε στοιχήματα σε
γεγονότα στα οποία υπήρχε αλλαγή έδρας μετά την έκδοση/διαθεσιμότητα
των αποδόσεων.  Για  αγώνες  που  διεξάγονται  σε  ουδέτερο  γήπεδο,  όλα τα
στοιχήματα θα είναι έγκυρα ανεξαρτήτως της σειράς που αναγράφονται οι
ομάδες ή ανεξαρτήτως αν γίνεται αναφορά στο ότι διεξάγονται σε ουδέτερο
γήπεδο.

7. Το “Build your Bet” είναι ένα ενιαίο στοίχημα που πρέπει να κριθούν όλες οι
επιλογές  που  περιέχει  για  να  είναι  έγκυρο.  Αν  κάποιο  “Build your Bet”
στοίχημα περιέχει μία επιλογή που έχει ακυρωθεί (VOID), τότε όλο το “Build
your Bet” στοίχημα θα ακυρωθεί και θα γίνει  void - π.χ. αν ένα “Build your
Bet” στοίχημα περιέχει επιλογή για πρώτο σκόρερ, και ο παίκτης τελικά δεν
αγωνιστεί, τότε το “Build your Bet” στοίχημα θα ακυρωθεί ανεξάρτητα από το
αποτέλεσμα των άλλων επιλογών.

8. Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη αν η λειτουργία της υπηρεσίας “Build your
Bet” δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. 

9. Η  εταιρεία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αντιστρέψει  τη  διευθέτηση  ή  να
διορθώσει  τις  τιμές  ενός  “Build your Bet”  στοιχήματος  σε περίπτωση  που
συμβεί ένα προφανές λάθος στις αποδόσεις μίας επιλογής ενός “Build your
Bet”  στοιχήματος. Ένα προφανές λάθος συμβαίνει όταν οι τιμές είναι:
a. ουσιαστικά  διαφορετικές  από αυτές  που  ήταν διαθέσιμες  στην γενική

αγορά την στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα,
b. καθαρά εσφαλμένες δεδομένης της πιθανότητας να συνέβη το γεγονός

όταν το στοίχημα τοποθετήθηκε. 
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Επίσης προφανές λάθος είναι και όταν 

c. η εταιρεία συνεχίζει να δέχεται στοιχήματα σε αγορές που έχουν κλείσει
ή φραγεί, 

d. η εταιρεία υπολογίζει ή πληρώνει εσφαλμένο ποσό κέρδους.

Εσφαλμένη  Τιμή -  Πριν  την έναρξη  ενός  γεγονότος,  Σε-Εξέλιξη  ή  μετά  το
γεγονός,  όταν  ένα  Προφανές  Σφάλμα  εξακριβωθεί,  η  εταιρεία  διατηρεί  το
δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει οποιαδήποτε σχετικά με
το γεγονός στοιχήματα.
Λάθος  Μέτρημα/Γραμμή/Χάντικαπ/Σύνολο/Αγορά -  Πριν  την  έναρξη  ενός
γεγονότος  Σε-Εξέλιξη  ή  μετά  το  γεγονός,  όταν  ένα  Προφανές  Σφάλμα
εξακριβωθεί, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της,
να ακυρώσει οποιαδήποτε σχετικά με το γεγονός στοιχήματα.
Λάθος Στοιχεία Γεγονότος - Όπου αναφέρεται λάθος παίκτης ή ομάδα στον
τίτλο ενός γεγονότος,  η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη
κρίση της, να ακυρώσει οποιαδήποτε στοιχήματα σχετικά με το γεγονός.
Εκπρόθεσμα  Στοιχήματα -  Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο,  ένα  στοίχημα  γίνει
ακούσια  αποδεκτό,  ενώ  ο  αγώνας  ή  το  γεγονός  έχει  ήδη  ξεκινήσει,  τα
στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

10. Αν ένας αγώνας διακοπεί οριστικά, επιλογές οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (π.χ.
αποτέλεσμα  ημιχρόνου,  πρώτη  ομάδα  που  θα  σκοράρει  και  άλλα)  θα
θεωρούνται έγκυρες. Όλα τα άλλα στοιχήματα θα θεωρηθούν άκυρα (VOID).
Οριστικά διακοπέντες αγώνες θα θεωρούνται οι αγώνες που δεν φθάσουν σε
ένα τελικό αποτέλεσμα:
a. Για  το  ποδόσφαιρο,  μέχρι  τα  μεσάνυχτα  της  ημέρας  διεξαγωγής  του

αγώνα  (τοπική  ώρα  όπου  διεξάγεται  ο  αγώνας).  Αγώνες  όπου
διακόπτονται  προσωρινά  αλλά  μετά  από  λίγο  συνεχίζονται  και
ολοκληρώνονται  κανονικά  πριν  τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας δεν  θα
θεωρούνται οριστικά διακοπέντες. Για παράδειγμα αν o αγώνας ΙΝΤΕΡ vs
ΜΙΛΑΝ με ώρα διεξαγωγής τις 21:45 (ώρα Ιταλίας) διακοπεί προσωρινά
και τελειώσει 23:55 (ώρα Ιταλίας) τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα.
Αν  ο  εν  λόγω  αγώνας  τελειώσει  00:05  (ώρα  Ιταλίας)  θα  θεωρείται
άκυρος.

Επιπλέον,  αγώνες  που  αλλάζουν  ημέρα/ώρα  διεξαγωγής,  εκ  των
προτέρων (για σκοπούς τηλεοπτικής κάλυψης ή λόγω βαρυφορτωμένου
προγράμματος των ομάδων), δεν θα θεωρούνται αναβληθέντα.

b. Για την καλαθόσφαιρα, μέχρι τις 3 π.μ. της επόμενης μέρας διεξαγωγής
του  αγώνα  (τοπική  ώρα  όπου  διεξάγεται  ο  αγώνας).   Αγώνες  όπου
διακόπτονται  προσωρινά  αλλά  μετά  από  λίγο  συνεχίζονται  και
ολοκληρώνονται  κανονικά πριν τις 3 π.μ.  της επόμενης μέρας δεν  θα
θεωρούνται  διακοπέντες.  Για  παράδειγμα  αν  o  αγώνας  ΜΠΟΥΛΣ  vs
ΛΕΙΚΕΡΣ με ώρα διεξαγωγής τις 21:45 (ώρα ΗΠΑ) διακοπεί  προσωρινά
και τελειώσει 02:55 (ώρα ΗΠΑ) τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα. Αν
ο εν λόγω αγώνας τελειώσει 03:05 (ώρα ΗΠΑ) θα θεωρείται άκυρος.
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Επιπλέον, αν ένας αγώνας αναβληθεί, αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής του ή
σταματήσει για περισσότερο από 24 ώρες θα θεωρείται  άκυρος. Αν ο
αγώνας αναβληθεί πριν ξεκινήσει και έχει προγραμματιστεί εκ νέου πριν
την πάροδο 24 ωρών από την αρχική έναρξη του, στον ίδιο χώρο, τότε ο
ίδιος  αγώνας  θα  ανανεωθεί  και  θα  χρησιμοποιηθεί  στην  νέα  ώρα
διεξαγωγής του.

c. Για  το  Αμερικάνικο  Ποδόσφαιρο,  όπου ένας αγώνας αναβληθεί,  ή  έχει
διακοπεί  (δεν  έχει  ολοκληρωθεί)  και  ακολούθως  συνεχιστεί  και
ολοκληρωθεί  εντός  48  ωρών  από  την  αρχική  έναρξη  του,  όλα  τα
στοιχήματα  θα  είναι  έγκυρα.  Όλα  τα  στοιχήματα  σε  αγώνες  που
συνεχίστηκαν μετά την πάροδο των 48 ωρών από την αρχική έναρξη του
αγώνα θα είναι άκυρα. Με την πάροδο των 48 ωρών, όλα τα στοιχήματα
θα είναι άκυρα. Όταν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την έναρξη του,
εμπίπτει στον κανόνα των 48 ωρών όπως αναφέρεται πιο πάνω

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε
στοίχημα/ποντάρισμα  το  οποίο  ζητήθηκε  για  κάποιο  άθλημα,  διοργάνωση,
αγορά ή στοιχηματικό τύπο που συμπεριλαμβάνεται στην λειτουργία “Build
your Bet”

12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, να αναστείλει, να προσθέσει ή
να  αφαιρέσει  τη  λειτουργία  “Build your Bet”   σε  οποιαδήποτε  στιγμή  για
οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά.

13. Όπου δεν καθορίζονται κανονισμοί από την υπηρεσία “Build your Bet” ισχύουν
οι Στοιχηματικοί Κανόνες της OPAP SPORTS LTD.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κανονισμοί Στοιχημάτων για “Build your Bet”

To “Build your Bet” σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε διαφορετικές αγορές
από τον ίδιο αγώνα σε ένα δελτίο.  Π.χ. Για ένα αγώνα ποδοσφαίρου μπορείς να
συνδυάσεις τις ακόλουθες αγορές :

 Τελικό Αποτέλεσμα/ Νίκη Γηπεδούχου

 Αριθμό Κόρνερ στον Αγώνα/Over 9.5

 Σύνολο Τερμάτων στον Αγώνα/Over 3.5

Κάθε φορά που προστίθεται μια αγορά καθορίζεται και η απόδοση του συνδυασμού
που θα συμπεριληφθεί στο δελτίο σας.  Ελάχιστος  αριθμός επιλογών ανά αγώνα
είναι 2. 

Κανονισμοί  Διευθέτησης  Στοιχημάτων  για  “Build your Bet”
Ποδοσφαίρου

Διευκρινήσεις 
Πολλές αγορές είναι διαθέσιμες, εκτός από την κανονική διάρκεια του αγώνα (90’)
για 1ο ημίχρονο (1st Half), 2ο ημίχρονο (2nd Half) και για κάθε ημίχρονο (Each Half): 
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Each Half – Κάθε Ημίχρονο: σημαίνει ότι η επιλογή (γεγονός) πρέπει να συμβεί
και στα δύο ημίχρονα. Αν η επιλογή (γεγονός) συμβεί σε ένα ημίχρονο ή κανένα
ημίχρονο θα θεωρείται χαμένη.  π.χ. Ομάδα Α  Over 3.5 κόρνερ με επιλεγμένο το
Each Half σημαίνει  για να κερδίσει  η επιλογή,  η Ομάδα Α πρέπει  να κερδίσει  4
κόρνερ και πάνω σε κάθε ημίχρονο. Οποιαδήποτε επιλογή (γεγονός) συμβεί πριν την
επίσημη έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου (οποιαδήποτε ώρα
μετά  το  σφύριγμα  της  λήξης  του  1ου ημιχρόνου  και  πριν  την  έναρξη  του  2ου

ημιχρόνου), ή μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα δεν θα ισχύει.
Επίσης, πολλές αγορές που αφορούν στις ομάδες συμπεριλαμβάνουν εκτός από την
γηπεδούχο και φιλοξενούμενη ομάδα, και την επιλογή Κάθε ομάδα (Each Team):
Each Team – Κάθε Ομάδα: σημαίνει ότι η επιλογή ισχύει και για τις δύο ομάδες
π.χ. Each Team Over 2,5 τέρματα με επιλεγμένο το 1st Half σημαίνει για να κερδίσει
η επιλογή πρέπει κάθε ομάδα να πετύχει 3 τέρματα και άνω, στο 1ο ημίχρονο. 

Νικητής  αγώνα/Match Result – Πρόβλεψη  του  νικητή  του  αγώνα  με  την
συμπλήρωση των 90’ και της καθυστέρησης. Π.χ. Ομάδα Α – Ισοπαλία – Ομάδα Β.

Αριθμός  Τερμάτων  στον  αγώνα/Total Goals – Στοιχηματίζετε  στο  πόσα
τέρματα θα σημειωθούν στο αγώνα (90’ + καθυστερήσεις). Αν ο συνολικός αριθμός
των  τερμάτων  στον  αγώνα  θα  είναι  πάνω,  κάτω  ή  ακριβώς  του  αριθμού  που
επιλέξατε. (Over, Under, Exactly-Ακριβώς). Το στοίχημα μπορεί να είναι διαθέσιμο
και ανά ομάδα.

Πόσα κόρνερ/Total corners – Στοιχηματίζετε αν ο αριθμός των κόρνερ κατά τη
διάρκεια του αγώνα (90’ + καθυστερήσεις) θα είναι θα είναι πάνω, κάτω ή ακριβώς
του αριθμού που επιλέξατε. (Over, Under, Exactly-Ακριβώς)..
Υπολογίζονται  Μόνο  τα  κόρνερ  που  εκτελούνται.  Αν  σε  ένα  κόρνερ  δοθεί
επανάληψη θα υπολογίζεται σαν ένα. Το στοίχημα μπορεί να είναι διαθέσιμο για
κάθε ημίχρονο 1ο/2ο ή και για τα δύο (Each Half) και ανά ομάδα ή και τις 2 μαζί
(Each Team)

Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες/Both Teams to Score – Στοιχηματίζετε αν
θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες από τουλάχιστον ένα τέρμα κατά τη διάρκεια του
αγώνα (90’ + καθυστερήσεις) ή όχι (δηλαδή να σκοράρει μία μόνο ή καμία από τις
δύο)

Ακριβές Σκορ/Correct Score – Στοιχηματίζετε στο ακριβές σκορ του αγώνα (90’
+ καθυστερήσεις, για 1ο ημίχρονο, 2΄ημίχρονο, ή για κάθε ημίχρονο).

Ημίχρονο/Τελικό  -  Half-Time/Full-Time –  Στοιχηματίζετε  στο  αποτέλεσμα
(νικητή) ημιχρόνου και στο τελικό αποτέλεσμα, και οι δύο πρέπει να επαληθευτούν
για να θεωρηθεί κερδισμένη η επιλογή.

Διπλή ευκαιρία – Double Chance – Στοιχηματίζετε στον αγώνα (ή σε επιλεγμένη
περίοδο), σε μία από τις δύο ενδεικνυόμενες εκβάσεις. Π.χ., Ομάδα Α/Ισοπαλία θα
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χρειαστεί ο αγώνας (ή η επιλεγμένη περίοδος) να τελειώσει με την Ομάδα Α να
κερδίζει, ή τον αγώνα να τελειώνει σε ισοπαλία, για να θεωρείται κερδισμένη η
επιλογή.  

Πρώτος/Τελευταίος Σκόρερ/First/Last Goalscorer – Στοιχηματίζετε στο ποιος
θα  είναι  ο  πρώτος/τελευταίος  σκόρερ  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα  (90’  +
καθυστερήσεις). 
Τα  στοιχήματα  θα  διευθετούνται  με  βάση  το  ποιος  παίκτης  σκόραρε  το
πρώτο/τελευταίο τέρμα για την ομάδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αυτογκόλ δεν θα υπολογίζονται σαν πρώτος/τελευταίος σκόρερ. 
Αν ο ποδοσφαιριστής της επιλογής σας δεν έλαβε μέρος στον αγώνα μέχρι την
στιγμή που σημειώθηκε το πρώτο τέρμα, όλο το στοίχημα σας θα θεωρείτε άκυρο.
Αν ο ποδοσφαιριστής της επιλογής σας έλαβε έστω και ένα λεπτό στον αγώνα και
δεν σημείωσε κάποιο τέρμα το στοίχημα σας θα είναι χαμένο.

Ποιος θα σκοράρει/Player to Score – Στοιχηματίζετε στο αν ο ποδοσφαιριστής
που επιλέξατε για το κουπόνι σας, θα σκοράρει κατά τη διάρκεια του αγώνα (90’ +
καθυστερήσεις).

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα αν ο ποδοσφαιριστής της επιλογής
σας έχει σκοράρει το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν κερδισμένο.
Αν  ο  ποδοσφαιριστής  της  επιλογής  σας  δεν  λάβει  μέρος  στον  αγώνα  όλο  το
στοίχημα θα θεωρείτε άκυρο. Αν λάβει μέρος στον αγώνα έστω και σαν αλλαγή, το
στοίχημα σας θα διευθετηθεί κανονικά.

Τέρματα  παίκτη/Player Goals – Στοιχηματίζετε  αν  ο  ποδοσφαιριστής  της
επιλογής σας θα σημειώσει 1 (Anytime), 2+ ή 3+ τέρματα κατά τη διάρκεια του
αγώνα (90’ + καθυστερήσεις). Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Διαθέσιμο και για
1ο, 2ο ή και για τα δύο ημίχρονα (Each Half).

Booking Points στον Αγώνα/Booking Points in the Match –  Πρόβλεψη του
συνολικού  αριθμού  βαθμών  ποινής  από  κάρτες  (Booking Points)  στον  αγώνα.
Ισχύουν  οι  κάρτες  που  δίνονται  σε  ποδοσφαιριστές  που  αγωνίζονται  κατά  τη
διάρκεια των 90’ + καθυστερήσεις. Κάρτες σε παίκτες που δεν αγωνίζονται ή σε
προπονητές  κλπ.  δεν  θα  υπολογίζονται.  Επίσης,  κάρτες  που  δίνονται  πριν  την
έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή μετά το τελικό σφύριγμα δεν
θα υπολογίζονται.
Κάθε κίτρινη κάρτα αξίζει 10 βαθμούς και κάθε κόκκινη κάρτα 25 βαθμούς. Σε
περίπτωση που ένας παίκτης δεχθεί  δεύτερη κίτρινη,  η δεύτερη κίτρινη δεν θα
υπολογίζεται και θα υπολογίζεται μόνο η κόκκινη κάρτα. Π.χ. 1η κίτρινη = 10, 2η

κίτρινη=0, κόκκινη= 25, δηλαδή 10+25 = 35 booking points. Τα στοιχήματα  είναι
διαθέσιμα  για τον αγώνα, και ανά ομάδα.
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Τι άλλο θα συμβεί στον αγώνα/ομάδα – Στοιχηματίζετε αν θα συμβεί κάποιο
συγκεκριμένο  γεγονός  κατά  τη  διάρκεια  του  αγώνα  ή  στην  ομάδα  (90’  +
καθυστερήσεις). Διαθέσιμα για 1ο ,2ο ημίχρονο και για τα 2 ημίχρονα (Each Half)  

Να  χτυπήσει  η  μπάλα  στο  δοκάρι/Hit the Woodwork –  Πρόβλεψη  αν  θα
χτυπήσει η μπάλα στο δοκάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα (90’ + καθυστερήσεις).
Περιπτώσεις  όπου  η  μπάλα  χτυπήσει  το  δοκάρι  και  καταλήξει  στα  δίχτυα
(απευθείας γκολ) δεν θα υπολογίζονται Τα στοιχήματα  μπορεί να είναι διαθέσιμα
για τον αγώνα, και ανά ομάδα. 

Στοιχήματα Πέναλτυ/Penalty Bets – Τα στοιχήματα  μπορεί να είναι διαθέσιμα
για  τον  αγώνα,  και  ανά  ομάδα  για  την  κανονική  διάρκεια  του  αγώνα  (90’  +
καθυστερήσεις).

 Να κερδηθεί πέναλτυ/Penalty Awarded –  Πρόβλεψη αν θα κερδηθεί-δοθεί
πέναλτυ στον αγώνα (και ακολούθως σημειωθεί τέρμα/χαθεί. Για να ισχύει το
στοίχημα πρέπει να εκτελεστεί το πέναλτυ. Πέναλτυ που αρχικά δόθηκε αλλά
μετά ακυρώθηκε και δεν εκτελέστηκε, η επιλογή δεν θα θεωρείται κερδισμένη. 

 Να χαθεί πέναλτυ/Penalty Missed – Πρόβλεψη αν θα κερδηθεί-δοθεί πέναλτυ
στον αγώνα αλλά δεν σημειωθεί τέρμα από την εκτέλεσή του. Σε περίπτωση
επανεκτέλεσής του, το αρχικό πέναλτυ δεν θα μετρά για σκοπούς διευθέτησης.
Σε περίπτωση επαναφοράς της μπάλας είτε  από χτύπημα στο δοκάρι  ή από
απόκρουση  του  τερματοφύλακα  και  υπάρχει  άγγιγμα  της  μπάλας  από
οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή πριν σημειωθεί τέρμα, το πέναλτυ θα θεωρείται
χαμένο.      

 Να  σημειωθεί  τέρμα  από  πέναλτυ/Penalty Scored –  Πρόβλεψη  αν  θα
κερδηθεί-δοθεί πέναλτυ στον αγώνα και σημειωθεί τέρμα από την απευθείας
εκτέλεσή του.  Σε περίπτωση επανεκτέλεσής του,  το αρχικό πέναλτυ  δεν  θα
μετρά για σκοπούς διευθέτησης. Σε περίπτωση επαναφοράς της μπάλας είτε
από χτύπημα στο δοκάρι  ή από απόκρουση του τερματοφύλακα και  υπάρχει
άγγιγμα της μπάλας από οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή πριν σημειωθεί τέρμα,
το πέναλτυ θα θεωρείται χαμένο.

Να σημειωθεί τέρμα από εκτέλεση φάουλ/Free kick Goal –  Πρόβλεψη αν θα
σημειωθεί  τέρμα  από  την  εκτέλεση  απευθείας  φάουλ  στον  αγώνα  (90’  +
καθυστερήσεις).  Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί  το φάουλ πρέπει να δοθεί  σαν ο
σκόρερ του τέρματος. Τα πέναλτυ και αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Τα στοιχήματα
μπορεί να είναι διαθέσιμα για τον αγώνα, και ανά ομάδα.

Να σημειωθεί τέρμα από κεφαλιά/Header Goal –  Πρόβλεψη αν θα σημειωθεί
τέρμα από κεφαλιά στον αγώνα (90’ + καθυστερήσεις). Τέρμα με κεφαλιά ορίζεται
όταν προέρχεται από το κεφάλι ή τον ώμο (ηθελημένο ή όχι) του ποδοσφαιριστή. Τα
αυτογκόλ δεν μετρούν.
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Να σημειωθεί τέρμα εκτός περιοχής/Goal Outside the Box –  Να σκοράρει
εκτός της μεγάλης περιοχής. Τα τέρματα από εκτέλεση φάουλ μετρούν.

Να αποβληθεί παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα (με απευθείας κόκκινη, ή
με 2 κίτρινες κάρτες) Για τη διευθέτηση αυτού του στοιχήματος θα ισχύουν Μόνο
οι κάρτες σε παίκτες εντός του αγωνιστικού χώρου. Δεν θα υπολογίζονται παίκτες
που  αποβάλλονται  αλλά δεν  αγωνίζονται  ή  σε  προπονητές  κλπ.  Επίσης,  δεν  θα
υπολογίζονται κάρτες που δίνονται πριν την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια
του ημιχρόνου ή μετά το τελικό σφύριγμα.

Μηδέν Παθητικό/Clean Sheet – Να μην δεχτεί τέρμα η επιλεγμένη ομάδα. Π.χ. 0-
0, 1-0,2-0 κλπ. υπέρ της επιλεγμένης ομάδας θα αποτελεί κερδισμένη επιλογή.

Πρώτη Ομάδα να σκοράρει –  Ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο τέρμα στον
αγώνα. Τέρματα που ανακλήθηκαν ή ακυρώθηκαν δεν μετρούν. Αν δεν σημειωθεί
κανένα τέρμα στον αγώνα, η αγορά αυτή θα διευθετηθεί ως χαμένη.

Διαφορά Νίκης/Winning Margin –  Πρόβλεψη της  διαφοράς  τερμάτων με  την
οποία  θα  κερδίσει  μια  ομάδα  στην  κανονική  διάρκεια  του  αγώνα  (90’  +
καθυστερήσεις). 

Νίκη με μηδέν παθητικό/Win to Nil –  Πρόβλεψη νίκης της ομάδας χωρίς να
δεχτεί τέρμα. Π.χ. νίκη επιλεγμένης ομάδας με σκορ 1-0, 2-0 κλπ.

Στοιχήματα Παικτών/Player Bets –  Πρόβλεψη του τρόπου που θα σκοράρει ο
επιλεγμένος ποδοσφαιριστής για την ομάδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα (90’ +
καθυστερήσεις). Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. 

 Παίκτης να σκοράρει  με φάουλ/Player Free Kick –  Να σκοράρει  από
εκτέλεση απευθείας φάουλ. Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το φάουλ πρέπει
να δοθεί σαν ο σκόρερ του τέρματος (ηθελημένο ή όχι)

 Παίκτης  να  σκοράρει  με  πέναλτυ/Player Penalty – Να  σκοράρει  με
εκτέλεση πέναλτυ.

 Παίκτης  να  σκοράρει  με  κεφαλιά/Player Header – Να  σκοράρει  με
κεφαλιά ή με τον ώμο (ηθελημένο ή όχι).

 Παίκτης να σκοράρει εκτός περιοχής/Player Goal Outside the Box –
Να σκοράρει εκτός της μεγάλης περιοχής. 

Παίκτης να δεχτεί  κάρτα/Player Booking –  Πρόβλεψη παίκτη  που θα δεχθεί
κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη) στον αγώνα. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έλαβαν
μέρος στον αγώνα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει  για την κανονική διάρκεια του
αγώνα συν  τις  καθυστερήσεις.  Η  παράταση δεν  συμπεριλαμβάνεται.  Κάρτες  σε
παίκτες που δεν αγωνίζονται ή σε προπονητές κλπ. δεν θα υπολογίζονται. Επίσης,
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δεν θα υπολογίζονται κάρτες που δίνονται κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή μετά
το τελικό σφύριγμα.

Παίκτης να αποβληθεί/Player Sent Off –  Πρόβλεψη παίκτη που θα αποβληθεί
από τον αγώνα (με απευθείας κόκκινη κάρτα ή με δύο κίτρινες).  Στοιχήματα σε
παίκτες που δεν έλαβαν  μέρος στον αγώνα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει για την
κανονική  διάρκεια  του  αγώνα  συν  τις  καθυστερήσεις.  Τυχών  παράταση  δεν
συμπεριλαμβάνεται.  Παίκτες  που  αποβάλλονται  αλλά  δεν  αγωνίζονται  ή  σε
προπονητές κλπ. δεν θα υπολογίζονται. Επίσης, δεν θα υπολογίζονται κάρτες που
δίνονται πριν την έναρξη του αγώνα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή μετά το
τελικό σφύριγμα.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Κανονισμοί Στοιχημάτων για “Build your Bet”

To “Build your Bet” σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε διαφορετικές αγορές
από τον ίδιο αγώνα σε ένα δελτίο. Π.χ. Για ένα αγώνα καλαθόσφαιρας μπορείς να
συνδυάσεις τις ακόλουθες αγορές: 

 Τελικό Αποτέλεσμα/ Νίκη Γηπεδούχου

 Αριθμό Πόντων στον Αγώνα/Over 168.5

 Ομάδα να Σκοράρει τελευταία στον Αγώνα/ Γηπεδούχος

Κάθε φορά που προστίθεται μια αγορά καθορίζεται και η απόδοση του συνδυασμού
που θα συμπεριληφθεί στο δελτίο σας. Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών ανά αγώνα
είναι 2. 

Κανονισμοί  Διευθέτησης  Στοιχημάτων  για  “Build your Bet”
Καλαθόσφαιρας

Για  τη  διευθέτηση  των  επιλογών  που  συμπεριλαμβάνονται  σε  “Build your Bet”
στοίχημα για την καλαθόσφαιρα υπολογίζονται ΟΛΕΣ οι περίοδοι παράτασης
εκτός  αν  αναφέρεται  με  σαφήνεια  στο  εκάστοτε  προσφερόμενο  στοίχημα  ή/και
επιλογή.

Στα στοιχήματα 2ου ημιχρόνου και της 4ης περιόδου μετρούν και τυχών παρατάσεις
για σκοπούς διευθέτησης.

Όλες οι αγορές θα διευθετούνται λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα αποτελέσματα
της ΟPTA μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγώνα – ενδεχόμενες ετεροχρονισμένες
αλλαγές ή τροποποιήσεις στα αποτελέσματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε όλες
τις  στοιχηματικές  επιλογές  που  προσφέρονται  στο  “Build your Bet”  για  την
καλαθόσφαιρα υπολογίζεται και η παράταση.
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Νικητής  αγώνα/Match Winner –  Πρόβλεψη  του  νικητή  του  αγώνα  με  την

συμπλήρωση του αγώνα, συμπεριλαμβάνεται και η παράταση.
Σύνολο  Πόντων/Total Points –  Πρόβλεψη  του  αριθμού  πόντων  που  θα

σημειωθούν στον αγώνα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο

και ανά ομάδα.

Ημίχρονο-Τελικό Διπλό Αποτέλεσμα/Half Time-Full Time Double Result –

Πρόβλεψη της ομάδας που θα κερδίσει το 1ο ημίχρονο και τον αγώνα.

Ημίχρονο,  Περίοδος  με  το  Υψηλότερο  Σκορ/Highest Scoring Half,
Period –  Πρόβλεψη  του  ημιχρόνου,  περιόδου  όπου  θα  σημειωθούν  οι
περισσότεροι  πόντοι  στον  αγώνα.  Σε  περίπτωση  όπου  2  ή  περισσότερες
περίοδοι ή και τα δύο ημίχρονα έχουν τους ίδιους πόντους τα στοιχήματα
“Build your Bet” σε οποιαδήποτε περίοδο ή ημίχρονο θα θεωρούνται χαμένα.
Στα στοιχήματα που αφορούν το 2ο ημίχρονο και την 4η περίοδο μετρούν και
τυχών παρατάσεις.

Μονά-Ζυγά/Odd-Even –  Πρόβλεψη  αν  ο  συνολικός  αριθμός  πόντων  που  θα
σημειωθούν στον αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για
κάθε περίοδο, ημίχρονο και ανά ομάδα.

Θα υπάρχει παράταση/Overtime Played – Πρόβλεψη αν παιχτεί παράταση στον
αγώνα.

Αποτέλεσμα με Πλεονέκτημα-Μειονέκτημα/Handicap –  Πρόβλεψη του νικητή
του αγώνα λαμβάνοντας υπόψη και το πλεονέκτημα/μειονέκτημα που δίνεται στην
επιλεγμένη ομάδα. Π.χ. Ομάδα Α (-5) κερδίζει αν καλύψει το μειονέκτημα των 5
πόντων,  120-114,  98-92  κλπ.  Μπορεί  να  είναι  διαθέσιμα  και  για  κάθε  περίοδο,
ημίχρονο.

Διαφορά Νίκης/Winning Margin – Πρόβλεψη της διαφοράς πόντων με την οποία
θα κερδίσει η επιλεγμένη ομάδα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο,
ημίχρονο.

Πρώτη ομάδα στους Χ Πόντους/Race to X Points – Πρόβλεψη της ομάδας που
θα φτάσει πρώτη στους πόντους που δηλώνονται κάθε φορά (20/30/40/50 κτλ.). Αν
καμία ομάδα δεν φτάσει τον στόχο το στοίχημα θεωρείται χαμένο. Μπορεί να είναι
διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο.
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Ομάδα να κερδίσει όλες τις περιόδους/Team to win all quarters – Πρόβλεψη
της ομάδας που θα κερδίσει όλες τις περιόδους στον αγώνα.

Ομάδα που θα σκοράρει Πρώτη/First Team to Score – Πρόβλεψη της ομάδας
που θα σκοράρει  πρώτη. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο.

Ομάδα  που  θα  σκοράρει  τελευταία/Last Team to Score –  Πρόβλεψη  της
ομάδας  που  θα  σκοράρει   τελευταία.  Μπορεί  να  είναι  διαθέσιμα  και  για  κάθε
περίοδο, ημίχρονο.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες Under-Over/Both Teams to Score Under-
Over –  Πρόβλεψη  αν  θα  σκοράρουν  και  οι  δύο  ομάδες  πάνω ή  κάτω από  την
επιλεγμένη βάση πόντων. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο
και ανά ομάδα.

Σκόρερ Πρώτου Πόντου/First Point Scorer –  Πρόβλεψη  του  παίκτη  που  θα
σκοράρει τον πρώτο πόντο στον αγώνα. Εφόσον ο παίκτης συμπεριλαμβάνεται στην
αποστολή  για  τον  αγώνα  τα  στοιχήματα  θα  είναι  έγκυρα,  ανεξαρτήτως  αν
αγωνίζεται  ή  όχι  την  ώρα  που  σημειώνεται  ο  πόντος.  Στην  περίπτωση  που  ο
παίκτης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα ή δεν λάβει καθόλου
μέρος στον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Ισχύει και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο.

Σκόρερ Τελευταίου Πόντου/Last Point Scorer – Πρόβλεψη του παίκτη που θα 
σκοράρει τον τελευταίο πόντο στον αγώνα. Εφόσον ο παίκτης συμπεριλαμβάνεται 
στην αποστολή για τον αγώνα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα, ανεξαρτήτως αν 
αγωνίζεται ή όχι την ώρα που σημειώνεται ο πόντος. Στην περίπτωση που ο 
παίκτης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα ή δεν λάβει καθόλου
μέρος στον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει και για τα 
αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο.

Eιδικά Παικτών-Ομάδων/Player-Team Specials –  Ο  στοιχηματισμός  είναι
διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη/ομάδας για μια
ποικιλία  από  στατιστικές  κατηγορίες  π.χ.  πόντοι,  ριμπάουντ,  ασίστ,  τάπες,
ελεύθερες βολές, τρίποντα κλπ. Επίσης, μπορεί να προσφέρονται και στοιχήματα σε
συνδυασμούς 2 ή περισσότερων στατιστικών κατηγοριών, π.χ. Συνολικά Παίκτη σε
πόντους + ασίστ + ριμπάουντ.  

Τα στοιχήματα ομάδων θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Σε
περίπτωση οριστικής διακοπής όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν
το αποτέλεσμα έχει κριθεί (π.χ. Στη διακοπή υπάρχουν 12 ριμπάουντ στον αγώνα,
το Over 11.5 κερδίζει και το Under 11.5 χάνει). 
Σε  περίπτωση  όπου  2  παίκτες/ομάδες  σε  Head to Head έχουν  το  ίδιο  σκορ  τα
στοιχήματα “Build your  Bet”  σε οποιοδήποτε  από τους δύο παίκτες/ομάδες θα
θεωρούνται χαμένα.
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Τα στοιχήματα μπορεί να προσφέρονται και για κάθε περίοδο/ημίχρονο.

Διπλό Διπλό παίκτη/Player double double –  Πρόβλεψη ότι  ένας παίκτης θα

πετύχει  διψήφιο  αριθμό  σε  οποιεσδήποτε  2  από  τις  5  στατιστικές  κατηγορίες

(πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα, τάπες-blocks).  Μπορεί να είναι διαθέσιμα

και για κάθε περίοδο, ημίχρονο.

Τριπλό Διπλό παίκτη/Player triple double –  Πρόβλεψη ότι  ένας παίκτης θα

πετύχει  διψήφιο  αριθμό  σε  οποιεσδήποτε   3  από  τις  5  στατιστικές  κατηγορίες

(πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα, τάπες-blocks).  Μπορεί να είναι διαθέσιμα

και για κάθε περίοδο, ημίχρονο και ανά ομάδα.

Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα (δηλ.

να  λάβουν  χρόνο  συμμετοχής).  Αν  ο  επιλεγμένος  παίκτης  δεν  συμμετέχει  στον

αγώνα, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κανονισμοί Στοιχημάτων για “Build your Bet”

To “Build your Bet” σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε διαφορετικές αγορές
από τον ίδιο αγώνα σε ένα δελτίο.  Π.χ. Για ένα αγώνα Αμερικάνικου ποδοσφαίρου
μπορείς να συνδυάσεις τις ακόλουθες αγορές :

 Τελικό Αποτέλεσμα/ Νίκη Γηπεδούχου

 Αριθμό Touchdowns στον Αγώνα/Over 4.5

 Σύνολο Πόντων στον Αγώνα/Over 25.5

Κάθε φορά που προστίθεται μια αγορά καθορίζεται και η απόδοση του συνδυασμού
που θα συμπεριληφθεί στο δελτίο σας.  Ελάχιστος  αριθμός επιλογών ανά αγώνα
είναι 2. 

Κανονισμοί  Διευθέτησης  Στοιχημάτων  για  “Build your Bet”
Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου
Όλες  οι  επιλογές  πρέπει  να  κερδίσουν  (χωρίς  ισοπαλία)  για  να  θεωρηθεί  ένα

στοίχημα νικητής. Μια επιλογή που δεν θα κερδίσει,  εκτός αν ορίζεται ρητά σε

αυτό το έγγραφο, θα διευθετηθεί  ως χαμένη.  Για παράδειγμα,  η επιλογή σε μια

ομάδα για να κερδίσει έναν αγώνα όπου είναι ισοπαλία μετά από την παράταση,

ακόμη και όταν η ισοπαλία ενδέχεται να μην είχε προσφερθεί θα διευθετηθεί ως

χαμένη.
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Για  τη  διευθέτηση  των  επιλογών  που  συμπεριλαμβάνονται  σε  “Build your Bet”

στοίχημα  για  το  Αμερικάνικο  Ποδόσφαιρο  υπολογίζονται  ΟΛΕΣ  οι  περίοδοι

παράτασης  εκτός  αν  αναφέρεται  με  σαφήνεια  στο  εκάστοτε  προσφερόμενο

στοίχημα ή/και επιλογή.

Στα  στοιχήματα  2ου  ημιχρόνου  και  της  4ης  περιόδου  μετρούν  και  τυχών

παρατάσεις για σκοπούς διευθέτησης.

Όλες οι αγορές θα διευθετούνται λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα αποτελέσματα

της ΟPTA μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγώνα – ενδεχόμενες ετεροχρονισμένες

αλλαγές ή τροποποιήσεις στα αποτελέσματα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε όλες

τις  στοιχηματικές  επιλογές  που  προσφέρονται  στο  “Build your Bet”  για  το

Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο υπολογίζεται και η παράταση

Νικητής  αγώνα/Match Winner –  Πρόβλεψη  του  νικητή  του  αγώνα  με  την

συμπλήρωση του αγώνα, συμπεριλαμβάνεται και η παράταση.

Σύνολο  Πόντων/Total Points –  Πρόβλεψη  του  αριθμού  πόντων  που  θα

σημειωθούν στον αγώνα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο

και ανά ομάδα.

Σύνολο  Touchdowns –  Πρόβλεψη του αριθμού touchdowns  που θα σημειωθούν

στον αγώνα. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο,  ημίχρονο και ανά

ομάδα.

Ημίχρονο-Τελικό Διπλό Αποτέλεσμα/Half Time-Full Time Double Result –

Πρόβλεψη της ομάδας που θα κερδίσει το 1ο ημίχρονο και τον αγώνα.

Ημίχρονο, Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ/Highest Scoring Half,  Period –
Πρόβλεψη του ημιχρόνου,  περιόδου όπου θα σημειωθούν οι  περισσότεροι  πόντοι
στον αγώνα. Σε περίπτωση όπου 2 ή περισσότερες περίοδοι ή και τα δύο ημίχρονα
έχουν τους ίδιους πόντους τα στοιχήματα “Build your Bet” σε οποιαδήποτε περίοδο
ή ημίχρονο θα θεωρούνται χαμένα. Στα στοιχήματα που αφορούν το 2ο ημίχρονο
και την 4η περίοδο μετρούν και τυχών παρατάσεις.

Μονά-Ζυγά/Odd-Even –  Πρόβλεψη  αν  ο  συνολικός  αριθμός  πόντων  που  θα
σημειωθούν στον αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για
κάθε περίοδο, ημίχρονο και ανά ομάδα.
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Αποτέλεσμα με Πλεονέκτημα-Μειονέκτημα/Which team will cover the Point
Spread)  –  Πρόβλεψη  του  νικητή  του  αγώνα  λαμβάνοντας  υπόψη  και  το
πλεονέκτημα/μειονέκτημα(point spread) που δίνεται στην επιλεγμένη ομάδα. Π.χ.
Ομάδα Α (-5.5) κερδίζει αν καλύψει το μειονέκτημα των 5.5 πόντων, 26-20, 13-3
κλπ. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο.

Ομάδα που θα σκοράρει Πρώτη/First Team to Score – Πρόβλεψη της ομάδας
που θα σκοράρει  πρώτη. Μπορεί να είναι διαθέσιμα και για κάθε περίοδο, ημίχρονο.

Ομάδα  που  θα  σκοράρει  τελευταία/Last Team to Score –  Πρόβλεψη  της
ομάδας  που  θα  σκοράρει   τελευταία.  Μπορεί  να  είναι  διαθέσιμα  και  για  κάθε
περίοδο, ημίχρονο.

Σκόρερ Πρώτου Touchdown/First Touchdown Scorer –  Πρόβλεψη του παίκτη
που  θα  σκοράρει  το  πρώτο  touchdown στον  αγώνα.  Εφόσον  ο  παίκτης
συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα,
ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται ή όχι την ώρα που σημειώνεται to touchdown. Στην
περίπτωση που ο παίκτης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα ή
δεν λάβει καθόλου μέρος στον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Ισχύει και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο.

Σκόρερ Τελευταίου Touchdown/Last Touchdown Scorer – Πρόβλεψη του 
παίκτη που θα σκοράρει τον τελευταίο touchdown στον αγώνα. Εφόσον ο παίκτης 
συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα τα στοιχήματα θα είναι έγκυρα, 
ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται ή όχι την ώρα που σημειώνεται ο πόντος. Στην 
περίπτωση που ο παίκτης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα ή 
δεν λάβει καθόλου μέρος στον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει 
και για τα αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο.

Σκόρερ Οποιουδήποτε Touchdown/Anytime Touchdown Scorer – Πρόβλεψη 
του παίκτη που θα σκοράρει οποιοδήποτε touchdown στον αγώνα., Στην περίπτωση 
που ο παίκτης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για τον αγώνα ή δεν λάβει 
καθόλου μέρος στον αγώνα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύει και για τα 
αντίστοιχα στοιχήματα σε κάθε περίοδο/ημίχρονο.
Eιδικά Παικτών-Ομάδων/Player-Team Stats –  Ο  στοιχηματισμός  είναι
διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη/ομάδας για μια
ποικιλία  από  στατιστικές  κατηγορίες  π.χ.  πόντοι,  touchdowns,  fumbles,  rushing
yards, passing yards, sacks κλπ. 

Τα στοιχήματα ομάδων θεωρούνται έγκυρα μόνο εάν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Σε
περίπτωση οριστικής διακοπής όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν
το αποτέλεσμα έχει κριθεί (π.χ. Στη διακοπή υπάρχουν 12 πόντοι στον αγώνα, το
Over 11.5 κερδίζει και το Under 11.5 χάνει). 
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Σε  περίπτωση  όπου  2  παίκτες/ομάδες  σε  Head to  Head έχουν  το  ίδιο  σκορ τα
στοιχήματα  “Build  your  Bet”  σε  οποιοδήποτε  από  τους  δύο  παίκτες/ομάδες  θα
θεωρούνται χαμένα.
Τα στοιχήματα μπορεί να προσφέρονται και για κάθε περίοδο/ημίχρονο.

Οι παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα (δηλ.

να  λάβουν  χρόνο  συμμετοχής).  Αν  ο  επιλεγμένος  παίκτης  δεν  συμμετέχει  στον

αγώνα, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.
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