המועצה להסדר ההימורים בספורט

הודעה מס'  3ביחס לתכנית ביג Winner
בהתאם לסמכותה שלפי סעיף  41לתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית
הימורים יומיים) ,תשס"א ( 1004-להלן  -התוספת) המועצה להסדר ההימורים בספורט
(להלן  -המועצה) מפרסמת בזאת הודעה ביחס לתכנית המכ ונה ביג ( Winnerלהלן -
התכנית):
.1

התכנית נעשית בהתאם להוראות החלק החמישי לתקנות ,כשילוב (כאמור בסעיף ( 1ג)
לתוספת) של שלושה או יותר משחקים משולבים נפרדים ,שבכל אחד מהם משחקון
אחד (כאמור בסעיף  ) 4 ( 73לתוספת) .על כן ,הוראות התוספת יחולו על התכנית.

.2

לענין הודעה זו :
א .רשימה של שלוש או יותר תחרויות שונות ,שלגביהן מתבקשים המשתתפים למלא
את ניחושיהם ,תקרא "מחזור" או "ארוע"; המועצה תדאג למספור המחזורים /
הארועים השונים במספרים עוקבים.
ב .פרסומי המועצה  -כאמור בסעיף  4לתוספת או אתר האינטרנט של המועצה,
שכתובתו . www.winner.co.il

.3

התכנית היא תכנית הימורים ביחס זכיה משתנה ,על פי הוראות סעיפים 11-10
לתוספת; כאשר -
א .הסכום המופרש לפרסים בכל מחזור יהיה  00%מהכנסות המועצה בגין אותו
המחזור ,ואולם המועצה תהא רשאית לקבוע אחוז אחר ,שלא יפחת מ , 11% -
ובלבד שהמועצה הודיעה על החלטתה בפרסומיה לפני תחילת קבלת ההימורים
בגין אותו המחזור;
ב .המועצה תהא רשאית לקבוע סכום מינימום שיופרש כפרסים לכלל המנחשים נכונה
במחזור מסוים; ובלבד שהמועצה הודיעה על החלטתה זו בפרסומיה לפני המועד
האחרון לקבלת הימורים לאותו המחזור.
ג .המועצה תהא רשאית לקבוע ,כי במקרה שיהיה זוכה בו דד במחזור מסוים  -הוא
יזכה ,בנוסף לפרס המגיע לו ,גם לבונוס בסכום או בשיעור שתקבע המועצה;
ובלבד שהמועצה הודיעה על החלטתה זו בפרסומיה לפני המועד האחרון לקבלת
הימורים לאותו המחזור.

.4

לא ניח ש שום משתתף את כל התוצאות הנכונות במחזור מסוים ,יעבור כל סכום הפרס
המיועד לאותו המחזור ,ויהיה חלק מהפרס המיועד במחזור כלשהו לאחריו ,על פי
קביעת המועצה .לענין זה המועצה רשאית לקבוע לאיזה מחזור יועבר סכום הפרס
המיועד ,ולפצל אותו בין מספר מחזורים שונים; ובלבד שהמועצה הודיעה על החלטתה
בפרסומיה לפני המועד האחרון לקבלת ההימורים במחזור או במחזורים שאליהם
מועבר סכום הפרסים.

.5

ביטולי תחרויות:
1

א .בוטלה תחרות או בוטלו תחרויות במחזור מסוים ,אך נותרו באותו המחזור לא
פחות משתי תחרויות שהתקיימו  -יחולק הסכום המיועד לפרסים בין המנחשים
נכונה את התחרויות הנותרות; ואף משתתף לא יהיה זכאי לקבל חזרה את דמי
ההשתתפות .לענין זה ,הסכום המיועד לפרסים שיחולק למנחשים נכונה לא יכלול
סכומים שהועברו ממחזור קודם על פי סעיף  1לעיל ,אשר יועברו למחזור עתידי,
בהתאם להוראות סעיף . 1
ב .בוטלו תחרויות במחז ור מסוים ונותרה רק תחרות אחת שהתקיימה באותו המחזור -
יבוטל המחזור ,והמשתתפים יהיו זכאים לקבל את דמי ההשתתפות ששילמו .אף
משתתף לא יהיה זכאי לקבל את הסכום המיועד לפרסים בגין אותו המחזור.
לענין זה "ביטול תחרות"  -כאמור בסעיף  40לתוספת.
.6

הוראות מודעה אלו יהיו ת קפות עם פרסומן בהודעה לציבור ,והן יבטלו כל הוראת
מודעה אחרת ביחס לתכנית ווינר  -ביג.

למען הסר ספק המועצה מבהירה כי החל מ 1.1.1044-לא יזכה משתתף ,לרבות משתתף בודד בבונוס
כלשהו.

היום ,כ "ה טבת תשע"א ( ) 04/04/44
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