הנחי ות מס'  2/2019ביחס לתכני ו ת ה הימורים על תחרויות ספורט
בהתאם לסמכותה שלפי סעיף  66לתוספת ל תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנ ית
הימורים בכדורגל) ,תשל"ח  , 1978 -ולפי סעיף  14לתוספת ל תקנות להסדר ההימורים בספורט
(תכנית הימורים יומיים ) ,תשס"א  , 2001 -ולפי סעיף  59לתוספת ל תקנות להסדר ההימורים
בספורט (תכנית ה"טוטו  -תיקו") ,תש"ן  1990 -ולפי כל דין ,המועצה להסדר ההימורים בספורט
(להלן  -המועצה) מפרסמת בזאת הנחיות כדלקמן :
פרק א  -כללי
.1

.2

מטרה
א.

המועצה קובעת בזאת הנחיות נוספות אשר יחייבו אותה ואת המשתת פים בכל
הקשור לעריכת ההימורים על תכניות ההימורים שברישא להנחיות אלה.

ב.

הנחיות אלה יהיו חלק מהוראות תכניות ההימורים מיד עם פרסומם ברבים
ובהודעה לציבור.

הגדרות
בהנחיות אלה:

.3

א.

"אינטרנט"  -לרבות סלולר וטאבלט ;

ב.

"התקנות"  -התקנות המפורטות ברישא להנחיות אלה ,ולרבות הת וספות להן.

עקרונות היסוד:
א.

ההימורים שהמועצה מציעה לציבור נערכים לפי החוק להסדר ההימורים בספורט,
תשכ"ז  , 1967התקנות שהותקנו לפיו ,הנחיות המועצה שלפי התקנות ,והסבריה
לתכניות ההימורים השונות (להלן יחדיו  ,בסעיף זה " -כללי ההימור").

ב.

המשתתפים מתבקשים לקרוא היטב א ת כללי ההימור לפני השתתפות בהימורי
המועצה .ניתן לבקש אותם מבעל התחנה או לקוראם באתר האינטרנט של
המועצה ,בכתובת ( www.winner.co.ilלהלן " -האתר").

ג.

השתתפות בהימורים מהווה הסכמה של המשתתף לכללי ההימור .במקרה של
ספק ,המשת תפים נדרשים לברר את הספקות מראש; משתתף שלא עשה כן  -נוטל
על עצמו את הסיכון שההימור לא יהיה כפי מבוקשו ,אלא כפי המתחייב מכללי
ההימור.

ד.

כללי ההימור הם יחידה מחייבת אחת שתפורש באופן המונע סתירות; במקרה של
סתירה ,הוראות החוק והתקנות יגברו על הנחיות המועצה והסבר יה ,אך הנחיות
והסברים אלה מהווים גם פרשנות מחייבת של התקנות ,לה המשתתף מסכים.
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ה.

הנחיות אלה ניתנות על פי פרשנות המועצה את הוראות התקנות  .משתתף הסבור
שהנחיות אלה או כל חלק מהן סותרות הוראה מחייבת בתקנות -
)1

מתבקש להפנות את תשומת לב המועצה לענין ,על מנת שתבחן היא מחדש
את פרשנותה לתקנות;

)2

לא להשתתף בתכנית ההימורים שלגביה יש ,לטענתו ,בהנחיות אלה סתירה
לתקנות המסדירות את אותה התכנית .בהשתתפותו בתכנית ,המשתתף מקבל
על עצמו את פרשנות המועצה לתקנות המסדירות את התכנית ,כפי שזו עולה
מהודעה זו.

פרק ב  -הנחיות לכלל התכניות
.4

.5

.6

בכ ל רשימת תחרויות שהמועצה קובעת לצורך השתתפות בהימורים יחולו הכללים
הבאים:
א.

אין ברישום קבוצה מצד ימין משום קביעה  ,כי היא המארחת את התחרות במגרשה
הביתי ;

ב.

במשחקי ליגות  ,רישום הקבוצות הינו על פי סדר המשחקים כפי שקבעה מנהלת או
התאחדות הליגה כאמור;

ג.

במשחקי גביעים ש ונים בין מועדונים של אותה מדינה  ,רישום הקבוצות הינו על פי
סדר המשחקים כפי שקבעה מנהלת או התאחדות הליגה כאמור;

ד.

בתחרויות מסוימות (לרבות במשחקי ידידות או במשחקים בלתי רשמים וכן
משחקים שנערכים במסגרת טורנירים בין לאומיים) יקבע סדר הקבוצות מימין או
משמאל  ,על פי הסדר המופיע בגוף המארגן את התחרות .

התכניה:
א.

הנתונים השונים המפורסמים בתכניה (לרבות יחסי הזכיה הקבועים בה ,זמני
סגירת המחזור וזמני תחילת המשחקים  ,במשחק עם יתרון גם ערכי היתרון ) אינם
סופיים ,והמועצה עשויה לשנות אותם לאחר פרסום התכניה .כל שינוי כאמור
יעשה ר ק במחשב המועצה; והמשתתפים מחוייבים לבדוק את נתוני ההימור
העדכניים לפני משלוח ההימור.

ב.

פרסום חסר ,טעות ,עיכוב או מחדל בפרסום בתכניה לא ימנעו את עריכת התכנית ,
ולא יהוו עילה לתביעה נגד המועצה.

ביטולי הימורים על ידי המשתתפים
א.

ה תקנו ת כוללות מגבלות שונות על ביטולי הימורים באופן יזום על ידי
המשתתפים; למניעת ספק מובהר כי המגבלות המפורטות בתקנות הן מצטברות.
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ב.

מגבלות לביטול ההימור שעניינן פרק הזמן המותר לביטול הימור מעת ביצוע
ההימור (ממועד שליחת ההימור או ממועד העברת ההימור למועצה):
)1

מנין הזמן יחל מה שעה שנרש מה במחשב המרכז י כ שעת ביצוע ההימור ; שעת
הרישום תפורט  ,לכל הפחות ,עד לרמת ה דקה .

)2

המועד האחרון בו ניתן יהיה לבטל את ההימור יהיה המועד הקבוע בתקנות
הרלוונטיות לצורך זה ,כפי שהוא נמנה במחשב המרכזי; וזאת אף אם
המשתתף ביקש מבעל התחנה את ביטול ההימור קודם לכן.

למשל :משתתף שהימר בשעה ( 13:00לפי נתוני המחשב המרכזי) ,בהימור שעל פי
התקנות ניתן לבטל רק אם " טרם חלפו  30דקות מעת העברת הניחושים למשרד
הראש י"  -לא יהיה זכאי לבטל את ההימור ברגע שהמחשב המרכזי יראה כי השעה
היא  ; 13:30וזאת אף אם נתן את הקבלה לבעל התחנה בשעה  , 13:25וזה האחרון
ה שתהה בביצוע הביטול במסוף.
.7

תכניות ההימורים מוצעות לציבור הן באמצעות תחנות הטוטו והן באמצעות האינטרנט;
ועשויים להיות הבדלים בתכניות בשני ערוצי ההפצה הללו  .מבלי לגרוע מכלליות הוראה
זו:
א.

המועצה עשויה להחליט כי תכנית מסוימת תוצע לציבור רק בתחנות או רק
באינטרנט;

ב.

המועצה עשויה לפרסם רשימות תחרויות שונות ואופציות הימור שונות על
תחרויות  -באינטרנט מזה ובתחנות הטוטו מזה;

ג.

בהימורים שביחס זכיה קבוע ,המועצה עשויה להציע יחסי זכיה שונים להימורים
בתחנות מזה ולהימורים באינטרנט מזה ;

ד.

המועצה עשויה לאפשר מועדי הימורים שונים באינטר נט מזה ובתחנות הטוטו מזה;

ה.

המועצה עשויה ליזום מבצעים שיווקיים שונים באינטרנט מזה ובתחנות הטוטו
מזה  ,ובכלל זה מבצעים הקשורים ליחסי הזכיה ;

ו.

המועצה עשויה ליזום מבצעים שיווקיים שונים שיחולו רק על השתתפות באמצעות
כרטיס משתתף בתחנות שיקבעו לענין זה .

פרק ג  -ה נחיות לתקנות הכדורגל
.8

הגדרה
בפרק זה "התוספת"  -ה תוספת ל תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים
בכדורגל) ,תשל"ח . 1978 -
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.9

התוספת כוללת בחובה תכניות שונות (דוגמת תכנית  16המשחקים ,תכנית 15
המשחקים ,טוטו משולב ,תכנית הטוטו פלוס ועוד) .המועצה נוהגת להשתמש בשמות
מסחרי ים שונים לתכניות השונות; ולמניעת אי  -הבנות היא מבהירה בזאת:
א.

התכנית המכונה בפרסומי המועצה בשם "ווינר  " 16היא תכנית  16המשחקים ש ע ל
פי התוספת;

ב.

התכנית המכונה בפרסומי המועצה "ווינר עולמי" היא תכנית הקשורה באירוע
מיוחד ש על פי התוספת;

ג.

התכנית המכונה בפרסומי המועצה "ווינר מחצית " היא תכנית  14המשחקים ש ע ל
פי התוספת  ,המבוצעת על תוצאות המחצית של תחרויות הספורט ;

 . 10כספי העברות של הפרס השני :
א.

ב.

בתכנית הווינר : 16
)1

הוראת סעיף  51א(א) לתוספת גוברת על הוראת סעיף ( 35ב)(  ) 2לתוספת.

)2

לדעת המועצה ויועצה המשפטי ,קיימת אי  -בהירות בכל הנוגע לדי נם של כספי
העברות הפרס השני (שעל פי סעיף  51א לתוספת) ,במצבים בהם דן סעיף 40
לתוספת .על מנת למנוע אי  -הבנות כאמור ,המועצה מבהירה בזאת ,כי לענין
סעיף ( 40א) לתוספת ,הפרס השני לא יכלול את הסכומים שהועברו ממחזור
קודם לפי סעיף  51א לתוספת; כספי העברות אלה יועברו ל חלוקה לפרסים
(פרס שני) במחזורים עתידיים לפי קביעת המועצה.

למניעת אי  -הבנות ,המועצה מבהירה בזאת לציבור המשתתפים ,כי הוראות סעיף
 51א לתכנית אינן חלות על תכנית הווינר  14ועל תכנית ווינר  -מחצית; ולכן לא יהיו
העברות של כספי הפרס השני בתכניות אלה.

 . 11למניעת אי  -הבנות ,להלן טבלה מרכזת של הוראות חלוקת הפרסים או אי  -חלוקתם
במצבים שונים :

תכנית הווינר 16

מקרה

תכניות ה ווינר מחצית

במחזור רגיל
יש מנחש נכונה של כל

פרס ראשון ,כולל העברות

פרס ראשון ,כולל העברות

התחרויות

(אם ישנן)  ,מחולק

(אם ישנן)  ,מחולק

אין מנחש נכונה של כל

פרס ראשון לא מחולק  -עובר

פרס ראשון לא מחולק  -עובר

הת חרויות

למחזורים עתידיים

למחזורים עתידיים

אין מנחש נכונה של כל

פרס שני לא מחולק  -עובר

פרס שני מחולק למנחש

התחרויות להוציא אחת

למחזורים עתידיים

מספר

התחרויות

הגדול

ביותר

במחזור בו בוטלה לפחות תחרות אחת
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תכנית הווינר 16

תכניות ה ווינר מחצית

מקרה
אין מנחש נכונה של כל

פרס ראשון לא מחולק  -עובר

פרס ראשון לא מחולק  -עובר

התחרויות שהתקיימו

למחזורים עתידיים

למחזורים עתידיים

אין מנחש נכונה של כל

פרס שני לא מחולק  -עובר

פרס שני מחולק למנחש

התחרויות

שהתקיימו

למחזורים עתידיים

להוציא אחת
יש מנחש של כל התחריות
שהתקיימו
יש מנחש של כל התחרויות
שהתקיימו להוציא אחת

מספר

התחרויות

הגדול

ביותר
פרס ראשון מחולק ,ללא

פרס ראשון מחולק ,ללא

(שעוברים

(שעוברים

כספי

העברות

כספי

העברות

למחזורים עתידיים)

למחזורים עתידיים)

פרס שני מחולק ,ללא כספי

פרס שני מחולק

העברות

(שעוברים

למחזורים עתיד יים)

 . 12כספי העברות לפי סעיף ( 51ב) לתוספת עשויים להיות מועברים לפרסי משנה (לא רק
לפרס הראשון); הכל כפי שהמועצה תפרסם כאמור בסעיף ( 51ג) לתוספת.
 . 13לענין סעיף ( 48ב) לתוספת ,המועצה מודיעה בזאת כי "הזמן הקבוע לבדיקה חוזרת"
כאמור בסעיף הינו עשרה ימים ,ולכן ,ככלל ,רק לאחר עשרה ימים יחולק הפרס הראשון
או חלק ממנו.
 . 14לענין סעיף  52לתוספת ,המועצה מודיעה בזאת כי סכום הפרס שנקבע כסכום שלא
יחולק ואשר יצורף לסכום הפרסים במחזור עתידי הינו סכום מחירו של טור בודד שנקבע
כאמור בסעיף ( 23א) לתוספת.
פרק ד  -הנחיות לתקנות הטוטו  -תיקו
 . 15הגדרה
בפרק זה "התוספת"  -התוספת ל תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ה"טוטו -
תיקו") ,תש"ן 1990 -
 . 16התכנית המכונה בפרסומי המועצה בשם " מיליונר " היא ה תכנית ש ע ל פי התוספת .
 . 17המועצה מודיעה בזאת כי בהתאם לסעיף  43לתוספת היא קבעה ,שסכום הפרס הראשון
בתכנית לא יפחת ממיליון ש"ח  ,וזאת בתנאי שסכום הפרס או חלק הפרס לא יפחת
מהסכום שהיה מתקבל לפי האמור בסעיפים  40ו  41 -לתוספת .
 . 18נודע למועצה כי תחרות המצויה ברשימת התחרויות לא תתקיים ולא עלה בידה
להחליפה  -ת חסום המועצה ניחוש של אותה ה תחרות  .הספיק משתתף נחש אותה
התחרות לאח ר הודעה רשמית של מארגן התחרות כי התחרות לא תתקיים  ,וקודם
שהמועצה חסמה את התחרות להימור  -תו קנה למשתתף זכות ביטול של הניחוש גם אם
חלפו  30דקות מביצוע ההימור ,ובמקרה זה המשתתף יהיה זכאי להשבת דמי
ההשתתפות .
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 . 19לענין סעיף  45לתוספת ,המועצה מודיעה בזאת כי סכום הפר ס שנקבע כסכום שלא
יחולק ואשר יצורף לסכום הפרס הראשון במחזור שלאחריו הינו סכום מחירו של טור
בודד שנקבע כאמור בסעיף  17לתוספת.
פרק ה  -הנחיות לתקנות ההימורים היומיים
סימן ה(  - ) 1כ ללי
 . 20הגדרה
בפרק זה "התוספת"  -ה תוספת ל תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים
יומיים) ,תשס"א 2001 -
 . 21התוספת כוללת בחובה תכניות שונות .המועצה נוהגת להשתמש בשמות מסחריים שונים
לתכניות השונות; ולמניעת אי  -הבנות היא מבהירה בזאת:
א.

התכנית המכונה בפרסומי המועצה בשם "ווינר ליין " היא משחק הקבוצות שעל פי
התוספת;

ב.

התכנית המכונה בפרסומי המועצה בשם "ווינר מאץ'" היא המשחק המשולב שעל
פי התוספת;

ג.

התכנית המכונה בפרסומי המועצה בשם "ווינר טופ" היא משחק המנצחים שעל פי
התוספת.

 . 22הבהרה לענין קיום תחרות במועדה
על פי סעיף  ) 4 ( 10לתוספת ,ניחוש תחרות שלא נערכה בזמן שבו היתה אמ ורה להתקיים
עשוי להיות בטל .על פי סעיפים  8-7לתוספת ,התוצאה הקובעת היא זו ש" בתום מלוא
פרק הזמן הקצוב לאותה תחרות " ,ובהעדר תוצאה כאמור הניחוש יחשב לבטל .לענין ז ה
מו בהר:
א.

תחרות הנערכת במסגרת טורניר  -משך הטורניר כולו יחשב לזמן שבו התחרות
אמורה להתקיים .
לענין זה "טורניר"  -טורניר בענף הטניס ; או בספורט קבוצתי  -אליפות עולם ,
אליפות אירופה או אליפות אמריקה ,המאורגנת על ידי גוף הספורט הבינלאומי
המרכז והמייצג באותו ענף ספורט שבהן משתתפות הנבחרות הבכירות בעולם ,
באירופה או ב א מריקה (לפי הענין); ולמעט שלבי המקודמות לטור ניר.

ב.

תחרות אשר שעת התחלת התחרות נדחה בלא יותר מ  72 -שעות מהמועד המתוכנן
המקורי  -תחשב כאילו נערכה במועדה ;

ג.

תחרות שהופסקה וחודשה מהנקודה בה הופסקה  ,ו שעת התחלת חידוש התחרות
היה לא יותר מ  72 -שעות ממועד התחלת התחרות בפועל  -תחשב כאילו נערכה
והסתיימה במועדה ;
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ד.

תח רות שהופסקה וחודשה שלא מ הנקודה בה הופסקה תחשב כבטלה בכל מקרה,
גם אם החידוש היה בתוך פחות מ  72 -שעות ממועד התחלת התחרות המקורי ,וגם
אם התחרות נערכ ה במסגרת טורניר כאמור בסעיף  -קטן (א) .

התוצאה הקובעת לתחרויות כאמור בסעיפים  -קטנים (א) עד ( ג ) תהא בסוף המשחק ,
ותכל ול את המצב שהיה טרם הפסקת התחרות.
 . 23הבהרות לענין ליחסי הזכיה
א.

כאמור בסעיפים  17-16לתוספת ,יחסי הזכיה נתונים לשינוי ,בין היתר כפועל יוצא
של מדיניות ניהול סיכונים של המועצה.

ב.

באופציות הימור הכוללות יתרון לאחת הקבוצות ,שינוי ביחסי הזכיה יכול להתבטא
בשינוי מידת היתרון (למשל :יתרון של  + 8יהפוך ליתרון של  ) + 6ואף בשינוי התוצאה
כולה ( למשל :יתרון של  + 1לקבוצה א' יהפוך ליתרון של  + 1לקבוצה ב' ) .

ג.

שינוי ביחסי הזכיה לא ישפיע על הימורים שהתקבלו קודם השינוי.

ד.

בהימורים בהם המועצה קובעת יחס זכיה אחיד לכל תוצאה ,בלתי תלוי במספר
ה ניחושים שטופס ההשתתפות כולל ,ואשר בהם הניחוש הנכון מורכב מניחוש
תוצאות של מספר תחרויות  -יהיה יחס הזכייה הקבוע מכפלת המקדמים אשר
נקבעו לתוצאות תחרויות אלה ; לענין זה יחס הזכיה יעוגל ל שתי ספרות לאחר
הנקודה העשרונית  ,ו  " 5 " -יעוגל כלפי מעלה (לטובת המשתתפים).

ה.

ב הימורים בהם המועצה פועלת על פי סמכותה בסעיף ( 15ג) לתוספת ,וקובעת
לאופצית הימור כלשהי יחסי זכיה שונים ,כתלות במספר הניחושים הכולל בטופס
ההשתתפות ,המועצה עשויה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:

ו.

)1

פירוט יחסי הזכיה השונים כתלות במספר הניחושים כאמור לעיל  -כל יחס
זכי ה כשלעצמו; או -

)2

פירוט רק של יחס הזכיה הכולל שהשתנה ( למשל :לקבוע יחס זכיה כולל של
 , 5להימור שחישוב יחסים אחיד כאמור בסעיף  -קטן ( ד ) היה מוליך ליחס זכיה
של  5.5או של .) 4.5

במסגרת סל אופציות ההימורים הרחב אותו המועצה מציעה לציבור  -היא מציעה
אופציות הימור שונות בעלות משמעות מעשית זהה מבחינת המהמרים  ,כשבצידן
עשוי להיות יחס זכיה שונה .בהתאם ,מתבקש כל משתתף לערוך בדיקה מתאימה,
ולוודא כי לאופציית ההימור בה הוא בחר להמר ,לא קיימת אופציה בעלת משמעות
זהה מבחינתו שעשויה להיות יותר רווחית עבורו במקרה של זכיה .
דוגמא : 1

ב תחרות בה הקבוצה הרשומה מימין היא פייבוריטית ,תוחלת יחס הזכיה
באופציית ההימור "  90 - 2 X 1דק '" לתוצאות  Xו  2 -ע שויה להיות שונה מתוחלת
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ההחזר באופציית ההימור " הימור עם יתרון" לתוצאה  , 2גם אם המשתתף יחלק
את כספי ההימור (באופציית ההימור הראשונה) באופן פרופורציו נאלי .
דוגמא : 2

יחס הזכיה באופציית ההימור "תוצאה המדויקת  90דק'" לתוצאה "  " 0-0עשוי
להיות שונה מיחס הזכיה באופציית ההימור "מבק י עים" לתוצאה "אין שערים" .
ז.

לאור האמור בתוספת ובסעיף זה ,המשתתפים מתבקשים גם לבדוק את נתוני
אופציות ההימור העדכניות קודם ביצוע ההימור ,וגם את נתוני ההימור כפי
שבוצעו בפועל לאחר ביצוע ההימור ,בתוך הזמן הקצוב לביטולי תחרויות; תשומת
הלב כי על פי התוספת ,נתוני ההימור כפי שנקלטו במחשב המרכזי של המועצה -
הם והם בלבד  -מחייבים את המועצה והמשתתפים.

 . 24הבהרה לענין סעיף  34לתוספת  -ביטול תחרות או ביט ול ניחוש
א.

בתכנית ההימורים היומיים ,אם בצירוף ישנן מספר תחרויות שבוטלו ונותרה
תחרות אחת בלבד בצירוף ,גם אם תחרות זו מוגדרת כסינגל ,ההימור כולו בטל
וכספי ההשתתפות יושבו למשתתף בהתאם לכללי התכנית .

ב.

הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם במקרים של ביטול ניחוש כאמור בסעיף 10
לתוספת.

סימן ה(  - ) 2ה וראת לענין תכנית הווינר ביג
 . 25תכנית הווינר ביג נעשית בהתאם להוראות החלק החמישי ל תוספת  ,כשילוב (כאמור
בסעיף ( 4ג) לתוספת) של שלושה או יותר משחקים משולבים נפרדים ,שבכל אחד מהם
משחקון אחד (כאמור בסעיף  ) 1 ( 37לתוספת).
על כן ,הוראות התוספת יחולו על התכנית.
 . 26לענין סימן זה  ,פרסומי המועצה  -כאמור בסעיף  1לתוספת או אתר האינטרנט של
המועצה ,שכתובתו . www.winner.co.il
 . 27התכנית היא תכנית הימורים ביחס זכיה משתנה ,על פי הוראות סעיפים  24-20לתוספת;
כאשר -
א.

הסכום המופרש לפרסים בכל מחזור יהיה  50%מהכנסות המועצ ה בגין אותו
המחזור ,ואולם המועצה תהא רשאית לקבוע אחוז אחר ,שלא יפחת מ  , 42% -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 ;
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ג.

המועצה תהא רשאית לקבוע ,כי במקרה שיהיה זוכה בודד במחזור מסוים  -הוא
יזכה ,בנוסף לפרס המגיע לו ,גם לבונוס בסכום או בשיעור שתקבע המועצה; ובלבד
שהמועצה הודיעה על החלטתה זו בפרסומיה לפנ י המועד האחרון לקבלת הימורים
לאותו המחזור.

 . 28לא ניחש 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 הפר ס 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.
 . 29ביטולי תחרויות:
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  23לעיל ,אשר יועברו למח זור עתידי,
בהתאם להוראות סעיף . 23

ב.

בוטלו תחרויות במחזור מסוים ונותרה רק תחרות אחת שהתקיימה באותו המחזור
 יבוטל המחזור ,והמשתתפים יהיו זכאים לקבל את דמי ההשתתפות ששילמו .אףמשתתף לא יהיה זכאי לקבל את הסכום המיועד לפרסים בגין אותו המחזור.

לענין זה "ביטול תחר ות"  -כאמור בסעיף  10לתוספת.
סימן ה(  - ) 3ה ורא ו ת לענין אופצי ו ת ההימור "כוכב הפנטזי"
 . 30אופציית ההימור "כוכב הפנטזי" היא אופציית הימור של שילוב אירועים ביחס
לשחקנים ,ה נערכת בהתאם לסעיפים  ) 3 ( 37ו  ) 4 ( -לתוספת ; ועל אף האמור בסעיף 17
לעיל ,אופציות ההימור יוצגו במסג רת הווינר  -ליין וניתן יהיה לשלבן עם הימורים
במסגרת תכנית הליין .
 . 31המועצה תורשה לקבוע אופצי ו ת הימור ,בה ן המשתתפים יתבקשו לנחש מי מבין
השחקנים שמנויים באופציית ההימור  ,ואשר צפויים להשתתף בתחרות ספורט נתונה,
יזכה לניקוד גבוה יותר ; ניקוד שיקבע כדלקמן:
א.

המועצה תקבע מראש ותפרסם בתכנייה ובאתר האינטרנט שלה ,אילו אירועים
יחשבו לצורך הניקוד  ,והאם פרק זמן של הארכות ילקח בחשבון או לא ;

לדוגמא :באופציית הימור על תחרות כדורסל המועצה תוכל לבחור באירועים
הבאים  ,כולם או מקצתם  :מספר הנקודות שהשחקן יקלע ,מספר הכדורים חוזרים
שהשחקן יקלוט ,מספר האסיסטים שהשחקן ימסור ,מספר חסימות הכדור
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שהשחק יחסום ,מספר חטיפות הכדור שהשחקן יחטוף ומספר איבודי הכדור
שהשחקן יאבד.
ב.

המועצה תקבע מראש ותפרסם בתכנייה ובאתר האינטרנט שלה ,איזה מכפיל ניקוד
ינתן לכל אירוע;

לדוגמא : :באופציית הימור על תחרות כדורסל המועצה תוכל לקבוע מקדמים,
בהם הניקוד ינתן כדלקמן:
)1

כל נקודה שקלע השחקן תזכה בנקודה אחת;

)2

כל איבוד כדור שאיבד השחקן יגרע נקודה אחת (מקדם של ( ;)) - 1

)3

כל כדור חוזר שיקלוט השחקן יזכה ב  1.2 -נקודות (מקדם של ;) 1.2

וכיוצא  -באלה מקדמים ,שכולם יפורסמו מראש באתר ובתכנייה .
ג.

הניחוש הזוכה באופציית הימור של "כוכב הפנטזי" יהיה השחקן שצבר את מירב
הנקודות על פי האירועים והמכפילים שנקבעו ; ובמקרה של שני שחקנים שזכו
לאותו ניקוד משוקלל  -השחקן ששיחק פחות זמן .

 . 32שחקן שהופיע באופציית הימור אך לא השתתף בתחרות בכלל  -ההימור לגביו יבוטל,
וד מי ההשתתפות יוחזרו למשתתפים שהימרו על אותו השחקן .
 . 33במקרה של ספק ביחס לביצועי שחקן שהופיע באופצי י ת הימור ,יקבעו הנתונים
הרשמיים שפורסמו באתר האינטרנט הרשמי של מארגן התחרות.
פרק ו  -שונות
 . 34ההנחי ה מס'  - 1/2019מתבטל ת בזה.

היום ,ח' תמוז תשע" ט (  11יולי ) 2019

המועצה להסדר ההימורים בספורט
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