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Ισχύει από 05/12/2022 (V 6.1 05/12/2022).

ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ BET TYPE ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ - BET TYPES SELECTIONS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ - BET TYPES DESCRIPTION

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ SOCCER

Γενικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Οι τύποι στοιχημάτων υπόκεινται σε αλλαγές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Σημειώσεις: UNDER = LESS, OVER = MORE, Μονά/Ζυγά: το σκορ 0-0, μηδέν κόρνερ, μηδέν γκέιμς κ.α. θεωρούνται πάντα ζυγά, ΟΤ = ΕΤ overtime = extra time, γηπεδούχος ομάδα = εντός έδρας ομάδα, φιλοξενούμενη ομάδα = εκτός έδρας ομάδα.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Το μέγιστο όριο πληρωμής είναι ανά δελτίο Στοιχήματος και σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Εταιρείας μας στο 1.13. Το μέγιστο όριο πληρωμής ανα δελτίο αναγράφεται στο δελτίο στοιχήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ασιατικό Χάντικαπ (μπορεί να προσφερθεί σε διάφορα αθλήματα)
Οι αγορές ασιατικού χάντικαπ είναι εναλλακτικές αγορές, όπου μπορείς να τοποθετήσεις ένα στοίχημα σε μια ομάδα με πλεονέκτημα/μειονέκτημα προβαδίσματος έναντι της άλλης ομάδας. Για να θεωρηθεί το στοίχημα κερδισμένο, το πλεονέκτημα/μειονέκτημα προβαδίσματος που αναφέρεται θα πρέπει να καλύπτεται από το αποτέλεσμα του γεγονότος. Στο ασιατικό χάντικαπ δεν 
υπάρχει δυνατότητα ισοπαλίας, επομένως υπάρχουν μόνο δύο πιθανά αποτελέσματα. Τα ασιατικά χάντικαπ μπορούν να είναι ακέραια, δεκαδικά ή συνδυασμός αυτών των δύο. Ανάλογα με την επιλογή κάθε ασιατικού χάντικαπ (0.25, 0.50, 0.75, 1.00 κ.λπ.), το ποσό που στοιχηματίζεις χωρίζεται σε ίσα μέρη και τοποθετείται ως δύο διαφορετικά στοιχήματα.
Παράδειγμα 1: Στον αγώνα LIVERPOOL εναντίον CHELSEA aν τοποθετήσεις ένα στοίχημα -0.5 ασιατικού χάντικαπ στην LIVERPOOL (γηπεδούχος ομάδα) εναντίον της CHELSEA (φιλοξενούμενη ομάδα), αυτό σημαίνει ότι η LIVERPOOL ξεκινάει το παιχνίδι με μειονέκτημα 0.5 γκολ και πρέπει να κερδίσει τη CHELSEA με τουλάχιστον ένα (1) γκολ διαφορά (επίσημο αποτέλεσμα), 
προκειμένου το στοίχημά σου να διευθετηθεί ως κερδισμένο.
Παράδειγμα 2: Στον ίδιο αγώνα (LIVERPOOL εναντίον CHELSEA), αν τοποθετήσεις ένα στοίχημα, 0.25 ασιατικού χάντικαπ στην LIVERPOOL (γηπεδούχος ομάδα), τότε αν κερδίσει η LIVERPOOL (επίσημο αποτέλεσμα), το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν κερδισμένο. Σε περίπτωση που ο αγώνας τελειώσει σε ισοπαλία (επίσημο αποτέλεσμα) το στοίχημα θα διευθετηθεί ως μισό άκυρο και 
μισό χαμένο και, στην περίπτωση που η CHELSEA κερδίσει (επίσημο αποτέλεσμα), το στοίχημα θα διευθετηθεί ως χαμένο.
Παράδειγμα 3: Στον ίδιο αγώνα (LIVERPOOL εναντίον CHELSEA), αν τοποθετήσεις ένα στοίχημα, 0.75 ασιατικού χάντικαπ στην LIVERPOOL ασιατικό χάντικαπ, τότε πρέπει να κερδίσει η LIVERPOOL με τουλάχιστον δύο (2) τέρματα διαφορά, προκειμένου το στοίχημά σου να διευθετηθεί ως κερδισμένο. Αν η LIVERPOOL κερδίσει με μόνο ένα γκολ διαφορά από τη CHELSEA, τότε το 
στοίχημά σου θα διευθετηθεί ως μισό κερδισμένο και μισό άκυρο. Αν το παιχνίδι τελειώσει με ισοπαλία ή αν η CHELSEA κερδίσει (επίσημο αποτέλεσμα), τότε το στοίχημά σου θα διευθετηθεί ως χαμένο.
Ασιατικά Γκολ Over/Under 
Οι ασιατικές αγορές γκολ Over/Under είναι αγορές, όπου μπορείς να στοιχηματίσεις στον συνολικό αριθμό των γκολ σε έναν αγώνα ή ημίχρονο, ανάλογα με τις επιλογές της αγοράς. Τα ασιατικά Over/Under μπορούν να είναι ακέραια, δεκαδικά ή συνδυασμοί αυτών των δύο. Για κάθε ασιατική γραμμή Over/Under (0.25, 0.50, 0.75, 1.00 κ.λπ.), το ποσό που στοιχηματίζεις μοιράζεται εξίσου 
και τοποθετείται σαν δύο ξεχωριστά στοιχήματα.
Παράδειγμα 1: Αν τοποθετήσεις ένα στοίχημα στην αγορά «Ασιατικό Over 2.25 γκολ» στον προαναφερόμενο αγώνα LIVERPOOL εναντίον CHELSEA, τότε χρειάζεσαι τρία (3) ή περισσότερα γκολ για να διευθετηθεί το στοίχημά σου σαν κερδισμένο. Αν δεν σημειωθούν γκολ ή αν σημειωθεί μόνο ένα γκολ (επίσημο αποτέλεσμα), τότε το στοίχημά σου θα διευθετηθεί ως χαμένο. Σε 
περίπτωση που σημειωθούν δύο (2) γκολ (επίσημο αποτέλεσμα), τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί ως μισό άκυρο και μισό χαμένο.
Παράδειγμα 2: Στον ίδιο αγώνα (LIVERPOOL εναντίον CHELSEA), αν τοποθετήσεις ένα στοίχημα στην αγορά «Ασιατικό Under 1.75 γκολ», το στοίχημά σου θα διευθετηθεί ως κερδισμένο αν δεν σημειωθούν περισσότερα από ένα (1) γκολ (επίσημο αποτέλεσμα). Ωστόσο, αν έχουν σημειωθεί τρία (3) ή περισσότερα γκολ σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα, τότε το στοίχημά σου είναι 
χαμένο. Αν τα συνολικά γκολ είναι δύο (2), τότε το στοίχημά σου θα διευθετηθεί ως μισό άκυρο και μισό χαμένο.
Σε περίπτωση διακοπής ενός παιχνιδιού πριν από την ολοκλήρωσή του, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα, εκτός από αυτά που έχουν ήδη κριθεί και διευθετηθεί.
Ασιατικό Χάντικαπ, Ζωντανό Στοίχημα 
Τα ζωντανά στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί στις αγορές ασιατικού χάντικαπ, θα διευθετηθούν με βάση το σκορ για το υπόλοιπο του παιχνιδιού ή για το ημίχρονο, από τη στιγμή που το στοίχημα έχει τοποθετηθεί. Το σκορ κατά τη στιγμή της τοποθέτησης στοιχήματος δεν μετράει για τη διευθέτηση των στοιχημάτων.
Παράδειγμα: Αν, στο 1ο ημίχρονο του αγώνα LIVERPOOL εναντίον CHELSEA, το σκορ είναι 1-0 και τοποθετήσεις στοίχημα στο LIVERPOOL -0.5 (1-0), τότε το παιχνίδι πρέπει να τελειώσει με την LIVERPOOL να κερδίζει τη CHELSEA με τουλάχιστον δύο (2) γκολ διαφορά (2-0, 3-0, 3-1, 4-2 κτλ.) για να είναι το στοίχημα κερδισμένο. Οποιοδήποτε άλλο σκορ σημαίνει ότι το στοίχημα θα 
διευθετηθεί ως χαμένο.
Ασιατικά Γκολ Over/Under, Ζωντανό Στοίχημα 
Για την διευθέτηση των στοιχημάτων που έχουν τοποθετηθεί σε ασιατικές αγορές Γκολ Over/Under, το σκορ μετράει από την αρχή του αγώνα.
Παράδειγμα: Αν, στο 1ο ημίχρονο ενός αγώνα LIVERPOOL εναντίον CHELSEA, το σκορ είναι 1-0 και τοποθετήσεις στοίχημα στο Over 2.25 γκολ, τότε, για να είναι το στοίχημά σου κερδισμένο, θα πρέπει να σημειωθούν τρία (3) ή περισσότερα γκολ στον αγώνα (π.χ. 2-1, 1-2, 2-2 κ.λπ.). Αν το παιχνίδι λήξει με δύο (2) γκολ συνολικά, τότε το στοίχημα θα διευθετηθεί ως μισό χαμένο και μισό 
άκυρο.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - MAXIMUM PAYOUT

Προ-έναρξης - Pre Match Ζωντανά - Live Betting

*Για όλα τα πρωταθλήματα Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, 
Λευκορωσίας, Εσθονίας, Γεωργίας, Καζακστάν, Λετονίας, 
Λιθουανίας, Ουζμπεκιστάν, Σερβίας, Κροατίας, Βοσνίας, 
Μαυροβουνίου, ΠΓΜΔ (Σκόπια), Γουατεμάλας, Ελ 
Σαλβαδόρ, Ονδούρας, Χονγκ Κονγκ, Ινδονησίας, Μαλαισίας, 
Μάλτας, Καναδά, Κόστα Ρίκας, Κύπρου, για τις Β' Εθνική και 
Κατώτερες Κατηγορίες Ελλάδας, Τουρκίας, Νορβηγίας, 
Ρουμανίας, Ρωσίας, Ουκρανίας, Σλοβακίας, Σουηδίας, 
Ελβετίας, για τις Γ' Εθνική και Κατώτερες Κατηγορίες 
Βραζιλίας, Ιταλίας, για τα Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου 
Conference North και South και Lower League Αγγλίας,
για όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Νοτίου 
Αμερικής Πλην Α' Εθνικής, για όλα τα πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου Αφρικής, και όλους τους φιλικούς αγώνες, το 
μέγιστο όριο πληρωμών σε όλα τα είδη στοιχημάτων πρό 
έναρξης των γεγονότων -pre match με * είναι €10000 (δέκα 
χιλιάδες ευρώ)

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Όλα τα στοιχήματα σχετικά με κάρτες και πόντους ποινής θα διακανονίζονται μετά το τέλος του αγώνα ασχέτως αν το στοίχημα τοποθετηθεί είτε πρό έναρξης του αγώνα είτε 
ζωντανά. Σε περίπτωση 2ης κίτρινης κάρτας η οποία οδηγεί σε κόκκινη θα απονέμονται 3 κάρτες ή/και 35 πόντοι ή/και 3 bookings, π.χ. σε ένα αγώνα ο Α παίκτης δέχεται κίτρινη κάρτα 
στο 30' και δεύτερη κίτρινη στο 80' η οποία οδηγεί σε κόκκινη κάρτα, θα απονεμηθούν 3 κάρτες ή/και 35 πόντοι ή/και 3 bookings. Κάρτες οι οποίες δίνονται στο προπονητικό προσωπικό 
ή/και σε παίκτες οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στην αναμέτρηση την δεδομένη στιγμή, δεν μετρούν για σκοπό υπολογισμού κερδών των στοιχημάτων.

Κ.2: Στοιχήματα που αφορούν στον παίκτη που θα σκοράρει (εκτός από το στοίχημα «Παίκτης που θα σκοράρει» που αφορά παίκτη να σκοράρει οποιοδήποτε γκολ): σε περίπτωση που 
ο συγκεκριμένος παίκτης δεν συμμετέχει στον αγώνα ή αν το γκολ σημειωθεί πριν ο παίκτης εισέλθει στον αγώνα, το στοίχημα θεωρείται άκυρο, ακόμα και αν πρόκειται για συνδυασμένο 
στοίχημα. Τα αυτογκόλ (own goals) δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό κερδών για τα στοιχήματα που αφορούν (πρώτο/τελευταίο/επόμενο παίκτη που θα σκοράρει - First 
/Last/Next Goalscorer) εκτός και αν υπάρχει ειδικά επιλογή που να αναφέρεται σε αυτό. Στο στοίχημα «Παίκτης που θα σκοράρει, 2 ή περισσότερα γκολ, 3 ή περισσότερα γκολ,» δεν 
μετρούν τα αυτογκόλ (own goals) σαν γκολ υπέρ στον παίκτη που τα σκόραρε.

Κ.3: Στοιχήματα που αφορούν στην χρονική περίοδο που θα σημειωθεί γκολ: Όταν το γκολ σημειωθεί στο Χ λεπτό και 0-59 δευτερόλεπτα τότε θεωρείται ότι σημειώθηκε στο Χ+1 λεπτό, 
π.χ. αν το γκολ σημειωθεί στο 27ο λεπτό και 34 δευτερόλεπτα, τότε θεωρείται ότι έχει σημειωθεί στο 28ο λεπτό.

Κ.4: τα Χ,Υ,Ζ αντιστοιχούν σε μεταβλητές αξίες, πχ Χ ημίχρονο εννοείται 1ο ή 2ο ημίχρονο. Στα στοιχήματα που προσφέρονται γίνεται διευκρίνηση σε τι αναφέρονται.

Κ.5: Το στοίχημα ''Ισοπαλία όχι στοίχημα''/''Draw No Bet'' αναφέρεται πάντα στην κανονική διάρκεια του αγώνα εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

Κ.6: Στοιχήματα που αφορούν στην ομάδα που θα σκοράρει (πρώτη, τελευταία κτλ) σε περίπτωση επίτευξης αυτογκόλ (own goal) αυτό θα μετρά κανονικά υπέρ της ομάδας που 
επωφελείται από αυτό.

Αποτέλεσμα
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Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds (1X2) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 30,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης*

€ 30,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα Xth Half - 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Διπλή ευκαιρία Xth Half - Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημίχρονου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο 
διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο του αγώνα (X:X)

Team To Win The Rest Of The 
Match (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι την 
στιγμή που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται για σκοπό στοιχήματος 
ότι είναι 0-0.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο Χ ημίχρονο (X:X)

Team To Win The Rest of the Xth 
Half (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι την στιγμή 
που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται για σκοπό στοιχήματος ότι είναι 
0-0.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα παράτασης 3-Way Odds (Overtime) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της παράτασης. Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα παράτασης - 
X ημίχρονο

Xth Half - 3-Way Odds (Overtime) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του X ημιχρόνου της παράτασης 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. 

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής πρώτου 10λεπτου First 10 Minutes - 3-Way 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του πρώτου 10λέπτου του αγώνα. Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό Halftime/Fulltime 1/1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
1/Χ: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να λήξει 
ισοπαλία
1/2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα
Χ/Χ: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και ο αγώνας να λήξει ισοπαλία
Χ/1: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
τον αγώνα
Χ/2: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει τον αγώνα
2/2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
2/Χ: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να 
λήξει ισοπαλία
2/1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα μαζί 
στην ίδια επιλογή στοιχήματος.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι 
επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και 
επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος 
συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000
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X ημίχρονο - Ισοπαλία όχι 
στοίχημα

Xth Half - Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του X ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι επιλογές για το 
συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και επιστρέφονται ή 
υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Νικήτρια η γηπεδούχος ομάδα 
όχι στοίχημα

Home No Bet Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Σε περίπτωση 
νίκης της γηπεδούχου ομάδας οι επιλογές για το 
συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και επιστρέφονται ή 
υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος συνδυαζόμενου 
στοιχήματος.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Νικήτρια η φιλοξενούμενη ομάδα 
όχι στοίχημα

Away No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Σε περίπτωση νίκης της 
φιλοξενούμενης ομάδας οι επιλογές για το 
συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και επιστρέφονται ή 
υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος συνδυαζόμενου 
στοιχήματος.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα + Σύνολο 
γκολ X

 3-Way Odds + Totals X 1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
2 & Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολ
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με το αν 
λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα 
+ Σύνολο γκολ X

Xth Half - 3-Way Odds + Totals X 1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
2 & Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολ
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του X ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με το αν λιγότερα ή περισσότερα από X 
γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό + γκολ Halftime/Fulltime + Goals Όλοι οι συνδυασμοί Ημιχρόνου/Τελικού αποτελέσματος μαζί με τα γκολ Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και του τελικού 
αποτελέσματος μαζί στο ίδιο στοίχημα σε συνδυασμό με το πόσα γκολ θα 
σημειωθούν στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό Αποτέλεσμα + γκολ 3-Way Odds + Goals Όλοι οι συνδυασμοί Τελικού αποτελέσματος μαζί με τα γκολ Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα μαζί στο ίδιο στοίχημα σε 
συνδυασμό με το πόσα γκολ θα σημειωθούν στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνδυασμένα Στοιχήματα
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Τελικό αποτέλεσμα + Να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες

3-Way Odds + Both Teams to 
Score  

1 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
X & Ναι/Yes: ισοπαλία και και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
2 & Ναι/Yes: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
1 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
X & Όχι/No: ισοπαλία και να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες
2 & Όχι/No: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με το αν θα 
σκοράρουν ή όχι και οι δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα 
+ Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες 

Xth Half - 3-Way Odds + Both 
Teams to Score

1 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
X & Ναι/Yes: ισοπαλία και και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
2 & Ναι/Yes: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
1 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
X & Όχι/No: ισοπαλία και να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες
2 & Όχι/No: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με το αν θα σκοράρουν ή όχι και οι δύο 
ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα Που Θα Προκριθεί + Πως 
θα κριθεί ο αγώνας

Team To Qualify + How Will The 
Match Be Decided

1 & Κ.Δ.Α/RT: η γηπεδούχος ομάδα να προκριθεί στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα
1 & ΠΑΡ/OT: η γηπεδούχος ομάδα να προκριθεί στην παράταση
1 & ΠΕΝ/PEN: η γηπεδούχος ομάδα να προκριθεί στην διαδικασία των πέναλτι 
2 & Κ.Δ.Α/RT: η φιλοξενούμενη ομάδα να προκριθεί στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα
2 & ΠΑΡ/OT: η φιλοξενούμενη ομάδα να προκριθεί στην παράταση
2 & ΠΕΝ/PEN: η φιλοξενούμενη ομάδα να προκριθεί στην διαδικασία των πέναλτι

Προβλέψτε ποια ομάδα θα προκριθεί σε συνδυασμό με το αν η πρόκριση θα 
κριθεί στην κανονική διάρκεια του αγώνα, στην παράταση ή στην διαδικασία 
των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα πέναλτι + 
Σύνολο γκολ (Διαδικασία των 
πέναλτι)

Penalty Shootout - 2-Way Odds + 
Total Penalties Scored

1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ με κτύπημα πέναλτι.
2 & Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολμε κτύπημα πέναλτι.
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ με κτύπημα πέναλτι.
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ με κτύπημα πέναλτι.

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει σε συνδυασμό με το αν θα σημειωθούν 
λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ, με κτύπημα πέναλτι, στην διαδικασία 
των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό + Σύνολο γκολ Halftime/Fulltime + Totals Όλοι οι συνδυασμοί Ημιχρόνου/Τελικού αποτελέσματος μαζί με το σύνολο γκολ Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και του τελικού 
αποτελέσματος μαζί στο ίδιο στοίχημα σε συνδυασμό με το αν θα 
σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό + Σύνολο γκολ Χ 
Ημιχρόνου 

Halftime/Fulltime + Χ Half Totals Όλοι οι συνδυασμοί Ημιχρόνου/Τελικού αποτελέσματος μαζί με το σύνολο γκολ 
του Χ Ημιχρόνου.

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και του τελικού 
αποτελέσματος μαζί στο ίδιο στοίχημα σε συνδυασμό με το αν θα 
σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ ημίχρονο του αγώνα.

€ 10,000
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Διπλή ευκαιρία + Σύνολο γκολ Double Chance + Totals 1X & Κάτω/Under: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να 
σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
12 & Κάτω/Under: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η εκτός έδρας ομάδα και 
να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
X2 & Κάτω/Under: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να 
σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
1X & Πάνω/Over: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να 
σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
12 & Πάνω/Over: να κερδίσει η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα και να 
σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
Χ2 & Πάνω/Over: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να 
σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με το 
αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα απο X γκολ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία + Συνολικά γκολ 
2+

Double Chance + Total Goals 2+ 1X & 2+: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να 
σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ
12 & 2+: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η εκτός έδρας ομάδα και να 
σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ
X2 & 2+: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να 
σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με το 
το να σημειωθούν 2 ή περισσότερα γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία + Να σκοράρουν 
και οι δύο ομάδες

Double Chance + Both Teams To 
Score

1X & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
12 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η εκτός έδρας ομάδα και να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
X2 & Ναι/Yes: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
1X & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να μην 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
12 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
X2 & Όχι/No: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με το 
το αν θα σκοραρουν ή όχι και οι δυο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Διπλή ευκαιρία + Να 
σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Xth Half - Double Chance + Both 
Teams Score

1X & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
12 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η εκτός έδρας ομάδα και να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
X2 & Ναι/Yes: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
1X & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και να μην 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
12 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες
X2 & Όχι/No: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημίχρονου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο 
διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με το το αν θα σκοραρουν ή όχι και οι 
δυο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία (αγώνας) + Χ 
ημίχρονο Να σκοράρουν και οι 
δύο ομάδες

Double Chance (Match) + Xth Half 
Both Teams To Score

1X & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και στο Χ 
ημίχρονο να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
12 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η εκτός έδρας ομάδα και στο Χ 
ημίχρονο να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
X2 & Ναι/Yes: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και στο Χ 
ημίχρονο να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
1X & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία και στο Χ 
ημίχρονο να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες
12 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα και στο Χ 
ημίχρονο να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες
X2 & Όχι/No: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και στο Χ 
ημίχρονο να μην σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία, σε συνδυασμό με το το αν θα σκοραρουν ή όχι και οι δυο ομάδες στο 
Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες + 
Σύνολο γκολ

Both Teams To Score + Totals Ναι & Κάτω/Yes & Under: να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολ
Ναι & Πάνω/Yes & Over: να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Όχι & Κάτω/No & Under: να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολ
Όχι & Πάνω/No & Over: να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι σε συνδυασμό με το αν 
θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ, στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη + 
Λεπτό πρώτου γκολ

First Team To Score + Time Of 
First Goal 

1 & 27-: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και το πρώτο γκολ να σημειωθεί στο 
27ο λεπτό ή νωρίτερα
1 & 28+: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και το πρώτο γκολ να σημειωθεί στο 
28ο λεπτό ή αργότερα
2 & 27-: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και το πρώτο γκολ να σημειωθεί στο 
27ο λεπτό ή νωρίτερα
2 & 28+: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και το πρώτο γκολ να σημειωθεί στο 
28ο λεπτό ή αργότερα
Κανένα γκολ/No goal: να μην σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σημειώσει το πρώτο γκολ και το χρόνο επίτευξης 
του πρώτου γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη + 
Τελικό αποτέλεσμα

First Team To Score + 3-Way 1 & 1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει πρώτη και η νικήτρια να είναι η 
γηπεδούχος ομάδα
1 & Χ: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει πρώτη και το τελικό αποτέλεσμα να 
είναι ισοπαλία
1 & 2: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει πρώτη και η νικήτρια να είναι η 
φιλοξενούμενη ομάδα
2 & 1: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει πρώτη και η νικήτρια να είναι η 
γηπεδούχος ομάδα
2 & Χ: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει πρώτη και το τελικό αποτέλεσμα να 
είναι ισοπαλία
2 & 2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει πρώτη και η νικήτρια να είναι η 
φιλεξενούμενη ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: να μην σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό 
αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενος σκόρερ + αποτέλεσμα 
αγώνα

Next Goalscorer and 3-Way Odds Παίκτης & 1: παίκτης που θα σκοράρει το επόμενο γκολ και νικήτρια η 
γηπεδούχος ομάδα
Παίκτης & Χ: παίκτης που θα σκοράρει το επόμενο γκολ και ισοπαλία το τελικό 
αποτέλεσμα                                              Παίκτης & 2: παίκτης που θα σκοράρει το 
επόμενο γκολ και νικήτρια η φιλοξενούμενη ομάδα                                        

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει το επόμενο γκολ σε συνδυασμό με 
το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενος σκόρερ + ακριβές 
σκορ αγώνα

Next Goalscorer and Correct 
Score

Παίκτης & ακριβές σκορ αγώνα Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει το επόμενο γκολ σε συνδυασμό με 
το ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Οποτεδήποτε σκόρερ + 
αποτέλεσμα αγώνα

Anytime Goalscorer and 3-Way 
Odds

Παίκτης & 1: παίκτης που θα σκοράρει οποιοδήποτε γκολ και νικήτρια η 
γηπεδούχος ομάδα
Παίκτης & Χ: παίκτης που θα σκοράρει οποιοδήποτε γκολ και ισοπαλία το τελικό 
αποτέλεσμα                                              Παίκτης & 2: παίκτης που θα σκοράρει 
οποιοδήποτε γκολ και νικήτρια η φιλοξενούμενη ομάδα                                        

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει οποιοδήποτε γκολ σε συνδυασμό με 
το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Οποτεδήποτε σκόρερ + ακριβές 
σκορ αγώνα

Anytime Goalscorer and Correct 
Score

Παίκτης & ακριβές σκορ αγώνα Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει οποιοδήποτε γκολ σε συνδυασμό με 
το ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκολ
Σύνολο γκολ Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ

Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 30,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ Xth Half – Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000
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Ασιατικό σύνολο γκολ Asian Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονικη διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ασιατικό σύνολο 
γκολ

Xth Half - Asian Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκολ γηπεδούχου 
ομάδας 

Totals Home Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ 
γηπεδούχου ομάδας

Xth Half - Totals Home Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στo X ημίχρονο του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας 

Totals Away Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ 
φιλοξενούμενης ομάδας

Xth Half - Totals Away Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στo X ημίχρονο του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκολ παράτασης Totals (Overtime) Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ στην 
παράταση συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο X γκολ (Διαδικασία των 
πέναλτι)

Penalty Shootout - Total (Scored) 
X

Κάτω/Under: λιγότερα από X γκολ 
Πάνω/Over: περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν οι 2 ομάδες θα σκοράρουν λιγότερα ή περισσότερα από X 
γκολ, με κτύπημα πέναλτι, στην διαδικασία των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο X γκολ για την 
γηπεδούχο ομάδα (Διαδικασία 
των πέναλτι)

Penalty Shootout - Total (Scored) 
X Home Team

Κάτω/Under: λιγότερα από X γκολ 
Πάνω/Over: περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ, με κτύπημα πέναλτι, στην διαδικασία των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο X γκολ για την 
φιλοξενούμενη ομάδα 
(Διαδικασία των πέναλτι)

Penalty Shootout - Total (Scored) 
X Away Team

Κάτω/Under: λιγότερα από X γκολ 
Πάνω/Over: περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ, με κτύπημα πέναλτι, στην διαδικασία των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνολικά γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Goals Home Team 0: η γηπεδούχος ομάδα να μην σκοράρει
1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Συνολικά γκολ 
γηπεδούχου ομάδας 

Xth Half - Goals Home Team 0: να μην σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα 
1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα στο X ημίχρονο του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνολικά γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Goals Away Team 0: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην σκοράρει
1: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Συνολικά γκολ 
φιλοξενούμενης ομάδας

Xth Half - Goals Away Team 0: να μην σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα 
1: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα στο Χ ημίχρονο 
του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διάφορα γκολ Multigoals Διαλέξτε από διάφορες επιλογές Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Διάφορα γκολ Xth Half - Multigoals Διαλέξτε από διάφορες επιλογές Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στο Χ ημίχρονο του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διάφορα γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Multigoals Hometeam Διαλέξτε από διάφορες επιλογές Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν από την γηπεδούχο ομάδα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Διάφορα γκολ Φιλοξενούμενης 
ομάδας

Multigoals Awayteam Διαλέξτε από διάφορες επιλογές Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν από την φιλοξενούμενη ομάδα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκολ Goals Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 0-1, 0-2, 0-3, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 3-
6, 4-5, 4-6

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Χ ημίχρονο - Γκολ Xth Half – Goals Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0, 1, 2, 3, 4, 1+, 2+, 3+, 4+, 0-1, 1-2, 2-3, 3-4

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στο Χ ημίχρονο του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Συνολικά γκολ Xth Half - Total Goals Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0, 1, 2+

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στο Χ ημίχρονο του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβής αριθμός γκολ Exact Goals Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6+

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν ακριβώς στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ακριβής αριθμός 
γκολ 

Xth Half - Exact Number Of Goals 0: να μην σημειωθούν γκολ 
1: να σημειωθεί 1 γκολ ακριβώς
2: να σημειωθούν 2 γκολ ακριβώς
3: να σημειωθούν 3 γκολ ακριβώς
4+: να σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν ακριβώς στο Χ ημίχρονο του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκολ Odd/Even Goals Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, θα ειναι μονός ή ζυγός 
αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Μονά/Ζυγά γκολ Xth Half - Odd/Even Goals Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ του Χ ημίχρονου του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, θα ειναι μονός ή ζυγός 
αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Odd/Even Home Team Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της γηπεδούχου ομάδας στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, θα ειναι 
μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Odd/Even Away Team Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, θα ειναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκολ (Διαδικασία των 
πέναλτι)

Penalty Shootout - Odd/Even Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ στην διαδικασία των πέναλτι θα ειναι 
μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκολ γηπεδούχου 
ομάδας (Διαδικασία των πέναλτι)

Penalty Shootout - Odd/Even 
Home Team

Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της γηπεδούχου ομάδας στην διαδιασία 
των πέναλτι θα ειναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας (Διαδικασία των πέναλτι)

Penalty Shootout - Odd/Even 
Away Team

Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας στην 
διαδιασία των πέναλτι θα ειναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Πολλαπλά σκόρ Multiscores Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1-0, 2-0, 3-0
2-1, 3-1, 4-1
3-2, 4-2, 4-3, 5-1
4-0, 5-0, 6-0
Άλλα γηπεδούχος ομάδα/Other Home Win
0-1, 0-2, 0-3
1-2, 1-3, 1-4
2-3, 2-4, 3-4, 1-5
Άλλα φιλοξενούμενη ομάδα/Other Away Win
Ισοπαλία/Draw

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων επιλέγοντας συνδυασμό 
αποτελεσμάτων. Το ''Iσοπαλία''/''Draw'' συμπεριλαμβάνει όλα τα 
αποτελέσματα ισοπαλίας. To ''Άλλα γηπεδούχος ομάδα''/''Other Home Win'' 
και ''Άλλα φιλοξενούμενη ομάδα''/''Other Away Win'' συμπεριλαμβάνουν όλα 
τα αποτελέσματα για νίκη της γηπεδούχου ομάδας και φιλοξενούμενης 
ομάδας αντίστοιχα τα οποία δεν υπάρχουν ήδη στις υπόλοιπες διαθέσιμες 
επιλογές.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ οποιαδήποτε 
στιγμή

Anytime Correct Score Όλα τα πιθανά σκορ Προβλέψτε το ακριβές σκορ σε οποιαδήποτε στιγμή της κανονικής διάρκειας 
του αγώνα. Σε περίπτωση που την ώρα του στοιχηματισμού ένα σκoρ, το 
οποίο δεν κρίθηκε μέχρι τότε, δεν προσφέρεται, εάν στο τέλος της κανονικής 
διάρκειας το συγκεκριμένο σκόρ νικήσει τότε όλα τα Στοιχήματα χάνουν.                       

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Ακριβές σκορ αγώνα 
(συμπεριλαμβάνεται ''άλλα'')

Correct Score (Including Other) Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2, 4-0, 4-1, 4-2, 5-0, 5-1, 6-0, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 0-1, 0-2, 1-2, 0-
3, 1-3, 2-3, 0-4, 1-4, 2-4, 0-5, 1-5, 0-6, Άλλα/Other

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Η επιλογή "άλλα" 
συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο σκορ εκτός από αυτά που ήδη 
προσφέρονται.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ακριβές σκορ 
αγώνα (συμπεριλαμβάνεται 
''άλλα'')

Xth Half - Correct Score (Including 
Other)

Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1-0, 2-0, 2-1, 0-0, 1-1, 2-2, 0-1, 0-2, 1-2 και Άλλα/Other

Προβλέψτε το ακριβές σκορ του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων. Η επιλογή "άλλα" συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο 
σκορ εκτός από αυτά που ήδη προσφέρονται.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ αγώνα έξτρα 
(συμπεριλαμβάνεται ''άλλα'')

Correct Score Extra (Including 
Other)

Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
4-3, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 7-0, 7-1, 8-0, 8-1, 9-0, 10-0, 4-4, 3-4, 2-5, 3-5, 1-6, 2-6, 0-7, 1-7, 0-
8, 1-8, 0-9, 0-10, Άλλα/Other

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Η επιλογή "άλλα" 
συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο σκορ εκτός από αυτά που ήδη 
προσφέρονται. 

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ακριβές σκορ 
αγώνα έξτρα (συμπεριλαμβάνεται 
''άλλα'')

Xth Half - Correct Score Extra 
(Including Other)

Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
3-0, 3-1, 4-0, 5-0, 0-3, 1-3, 0-4, 0-5 και Άλλα/Other

Προβλέψτε το ακριβές σκορ του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων. Η επιλογή "άλλα" συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο 
σκορ εκτός από αυτά που ήδη προσφέρονται.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκόρ ζωντανό Correct Score Live Διάφορες επιλογές αναλόγως του σκορ την συγκεκριμένη στιγμή. Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ακριβές σκόρ 
ζωντανό

Xth Half - Correct Score Live Διάφορες επιλογές αναλόγως του σκορ την συγκεκριμένη στιγμή. Προβλέψτε το ακριβές σκορ του X ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ ημιχρόνου/τελικού Halftime/Fulltime Correct Score Όλα τα πιθανά σκορ Προβλέψτε το ακριβές σκορ του 1ου ημιχρόνου μαζί με το ακριβές σκορ της 
κανονικής διάρκειας του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ παράτασης 
ζωντανό 

Correct Score Live (Overtime) Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 0:0, 1:1, 0:1, 0:2, 1:2, 0:3

Προβλέψτε το ακριβές σκορ της παράτασης μόνο (δεν συμπεριλαμβάνονται 
τα τέρματα του υπόλοιπου αγώνα) συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ παράτασης 
ζωντανό - 1ο ημίχρονο 

1st Half - Correct Score Live 
(Overtime)

Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1:0, 2:0, 0:0, 1:1, 0:1, 0:2

Προβλέψτε το ακριβές σκορ του 1ου ημιχρόνου της παράτασης μόνο (δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα τέρματα του υπόλοιπου αγώνα) 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ (Διαδικασία των 
πέναλτι)

Penalty Shootout - Correct Score Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0:1, 0:2, 0:3, 1:0, 1:2, 1:3, 1:4, 2:0, 2:1, 2:3, 2:4, 3:0, 3:1, 3:2, 3:4, 3:5, 4:1, 4:2, 4:3, 
4:5, 5:3, 5:4 και Άλλα/Other

Προβλέψτε το ακριβές σκορ στην διαδικασία των πέναλτι μόνο (δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα τέρματα του υπόλοιπου αγώνα).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει Team To Score Μόνο η 1/Only Home: μόνο η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει
Μόνο η 2/Only Away: μόνο η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει
Και οι δύο/Both Teams: θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες
Καμία/None: καμιά ομάδα δεν θα σκοράρει

Προβλέψτε αν στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή μόνο μια από τις δυο 
ή καμία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη First Team To Score 1: η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει πρώτη
2: η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει πρώτη
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σημειώσει το πρώτο γκολ στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ομάδα που θα 
σκοράρει πρώτη 

Xth Half - First Team To Score 1: η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει πρώτη
2: η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει πρώτη
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη στο Χ ημίχρονο του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει 
τελευταία

Last Team to Score 1: η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει τελευταία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει τελευταία
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σημειώσει το τελευταίο γκολ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η γηπεδούχος ομάδα να 
σκοράρει

Home Team To Score Ναι/Yes: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα να μην σκοράρει

Προβλέψτε εάν η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει ή όχι στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η φιλοξενούμενη ομάδα να 
σκοράρει

Away Team To Score Ναι/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην σκοράρει

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει ή όχι στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες Both Teams To Score Ναι/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
Όχι/No: καμία ή μια ομάδα να σκοράρει

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι, στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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X ημίχρονο - Να σκοράρουν και 
οι 2 ομάδες 

Xth Half - Both Teams to Score  Ναι/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
Όχι/No: καμία ή μια ομάδα να σκοράρει

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι στο X ημίχρονο του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες - 
1o Ημίχρονο/2o Ημίχρονο

Both Teams To Score 1st Half/2nd 
Half

Όχι/Όχι - No/No: να σκοράρει μία ή να μην σκοράρει καμία ομάδα στο 1ο 
ημίχρονο και στο 2ο ημίχρονο
Όχι/Ναι - No/Yes: να σκοράρει μία ή να μην σκοράρει καμία ομάδα στο 1ο 
ημίχρονο και να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο 2ο ημίχρονο
Ναι/Όχι - Yes/No: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο 1ο ημίχρονο και να σκοράρει 
μία ή να μην σκοράρει καμία ομάδα στο 2ο ημίχρονο
Ναι/Ναι - Yes/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο 1ο ημίχρονο και στο 2ο 
ημίχρονο

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δυο ομάδες ή όχι στο 1ο ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με το αν θα 
σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι στο 2ο ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να μην δεχθεί γκολ η 
γηπεδούχος ομάδα

Clean Sheet Home Team Ναι/Yes: η γηπεδούχος ομάδα να μην δεχθεί γκολ
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα να δεχθεί γκολ

Προβλέψετε αν θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της η γηπεδούχος ομάδα, 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να μην δεχθεί γκολ η 
φιλοξενούμενη ομάδα

Clean Sheet Away Team Ναι/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην δεχθεί γκολ
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα να δεχθεί γκολ

Προβλέψετε αν θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της η φιλοξενούμενη ομάδα, 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να μην δεχθεί γκολ η 
γηπεδούχος ομάδα στο Χ 
ημίχρονο

Xth Half - Clean Sheet Home Team Ναι/Yes: η γηπεδούχος ομάδα να μην δεχθεί γκολ
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα να δεχθεί γκολ

Προβλέψετε αν θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της η γηπεδούχος ομάδα στο 
Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να μην δεχθεί γκολ η 
φιλοξενούμενη ομάδα στο Χ 
ημίχρονο

Xth Half - Clean Sheet Away Team Ναι/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην δεχθεί γκολ
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα να δεχθεί γκολ

Προβλέψετε αν θα κρατήσει ανέπαφη την εστία της η φιλοξενούμενη ομάδα 
στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο με τα περισσότερα 
γκολ

Highest Scoring Half 1ο/1st: 1o ημίχρονο
2ο/2nd: 2o ημίχρονο
Ισοπαλία/Equal: θα σημειωθεί ο ίδιος αριθμός γκολ και στα 2 ημίχρονα

Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο με τα περισσότερα 
γκολ για την γηπεδούχο ομάδα

Highest Scoring Half Home Team 1ο/1st: 1ο ημίχρονο
2ο/2nd: 2ο ημίχρονο
Ισοπαλία/Equal: η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει τον ίδιο αριθμό γκολ και στα 
2 ημίχρονα

Προβλέψετε σε ποιο ημίχρονο η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει τα 
περισσότερα γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο με τα περισσότερα 
γκολ για την φιλοξενούμενη 
ομάδα

Highest Scoring Half Away Team 1ο/1st: 1ο ημίχρονο
2ο/2nd: 2ο ημίχρονο
Ισοπαλία/Equal: η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει τον ίδιο αριθμό γκολ και 
στα 2 ημίχρονα

Προβλέψετε σε ποιο ημίχρονο η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει τα 
περισσότερα γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκολ και στα δύο ημίχρονα Goals in Both Halves Ναι/Yes: να σημειωθούν γκολ και στα 2 ημίχρονα
Όχι/No: να μην σημειωθούν γκολ και στα 2 ημίχρονα

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν ή όχι γκολ και στα δύο ημίχρονα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να σημειωθεί γκολ στην 
παράταση

Will There Be An Overtime Goal Ναί/Yes: να σημειωθεί γκολ στη παράταση
Όχι/No: να μην σημειωθεί γκολ στη παράταση

Προβλέψτε αν θα σημειωθεί ή όχι γκολ στην παράταση. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Λεπτό επίτευξης πρώτου γκολ Time Of First Goal 27-: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί στο 27ο λεπτό ή νωρίτερα
28+: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί στο 28ο λεπτό ή αργότερα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε πότε θα σημειωθεί το πρώτο γκολ του αγώνα. Σε περίπτωση που 
το γκολ σημειωθεί στο 27ο λεπτό και 0 - 59 δευτερόλεπτα, τότε θεωρείται ότι 
σημειώθηκε στο 28ο λεπτό.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

10λεπτο επίτευξης πρώτου γκολ First Goal - 10 Min Intervals 0-10: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 0 εως 10 λεπτών
11-20: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 11 εως 20 λεπτών
21-30: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 21 εως 30 λεπτών
31-40: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 31 εως 40 λεπτών
41-50: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 41 εως 50 λεπτών
51-60: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 51 εως 60 λεπτών
61-70: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 61 εως 70 λεπτών
71-80: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 71 εως 80 λεπτών
81-90: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 81 εως 90 λεπτών
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα σημειωθεί το πρώτο γκολ του 
αγώνα (ανά δεκάλεπτα). Αν το πρώτο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των 
καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 45ο 
λεπτό. Αν το πρώτο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων 
του δευτέρου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 90ο λεπτό.
Αν το γκολ σημειωθεί στο τελευταίο λεπτό κάποιου δεκαλέπτου και 0-59 
δευτερόλεπτα, τότε θεωρείται οτι έχει σημειωθεί στο πρώτο λεπτό του 
επόμενου δεκαλέπτου, π.χ αν το γκόλ σημειωθεί στο 30ο λεπτό και 3 
δευτερόλεπτα, θεωρείται οτι σημειώθηκε στο 31ο λεπτό.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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15λεπτο επίτευξης πρώτου γκολ First Goal - 15 Min Intervals 0-15: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 0 εως 15 λεπτών
16-30: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 16 εως 30 λεπτών
31-45: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 31 εως 45 λεπτών
46-60: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 46 εως 60 λεπτών
61-75: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 61 εως 75 λεπτών
76-90: το πρώτο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ των 76 εως 90 λεπτών
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε το χρονικό διάστημα που θα σημειωθεί το πρώτο γκολ του αγώνα 
(ανά δεκαπεντάλεπτα). Αν το πρώτο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των 
καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 45ο 
λεπτό. Αν το πρώτο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων 
του δευτέρου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 90ο λεπτό.
Αν το γκολ σημειωθεί στο τελευταίο λεπτό (κάποιου δεκαπεντάλεπτου) και 0-
59 δευτερόλεπτα, τότε θεωρείται οτι έχει σημειωθεί στο πρώτο λεπτό του 
επόμενου δεκαπεντάλεπτου, π.χ αν το γκόλ σημειωθεί στο 75ο λεπτό και 1 
δευτερόλεπτο, θεωρείται οτι σημειώθηκε στο 76ο λεπτό.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει το 
πρώτο γκολ στο 10λεπτο

Team To Score The 1st Goal In 10 
Min Intervals

1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το πρώτο γκολ
Κανένα γκολ/No goal: να μην σκοράρει καμία ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το πρώτο γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ στο 10λεπτο που 
αναγράφεται.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα σκοράρει το 
πρώτο γκολ στο 15λεπτο

Team To Score The 1st Goal In 15 
Min Intervals

1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει το πρώτο γκολ
Κανένα γκολ/No goal: να μην σκοράρει καμία ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει το πρώτο γκολ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο γκολ στο 15λεπτο που 
αναγράφεται.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενο γκολ Next Goal 1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ 
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Επόμενο γκολ Xth Half - Next Goal 1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ 
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στο Χ ημίχρονο του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενο γκολ παράτασης Next Goal (Overtime) 1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: δεν θα σημειωθεί γκολ
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στην παράταση 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

10λεπτο επίτευξης επόμενου 
γκολ

Next Goal – 10 Min Intervals 01-10: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 0 εως 10 λεπτών
11-20: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 11 εως 20 λεπτών
21-30: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 21 εως 30 λεπτών
31-40: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 31 εως 40 λεπτών
41-50: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 41 εως 50 λεπτών
51-60: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 51 εως 60 λεπτών
61-70: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 61 εως 70 λεπτών
71-80: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 71 εως 80 λεπτών
81-90: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 81 εως 90 λεπτών
Κανένα/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ

Προβλέψτε το χρονικό διάστημα που θα σημειωθεί το επόμενο γκολ (ανά 
δεκάλεπτα). Αν το επόμενο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των 
καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 45ο 
λεπτό. Αν το επόμενο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων 
του δευτέρου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 90ο λεπτό.
Αν το γκολ σημειωθεί στο τελευταίο λεπτό (κάποιου 10λεπτου) και 0-59 
δευτερόλεπτα, τότε θεωρείται ότι έχει σημειωθεί στο πρώτο λεπτό του 
επόμενου 10λεπτου, π.χ αν το γκολ σημειωθεί στο 80ο λεπτό και 1 
δευτερόλεπτο, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 81ο λεπτό.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

15λεπτο επίτευξης επόμενου 
γκολ

Next Goal – 15 Min Intervals 0-15: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 0 εως 15 λεπτών
16-30: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 16 εως 30 λεπτών
31-45: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 31 εως 45 λεπτών
46-60: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 46 εως 60 λεπτών
61-75: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 61 εως 75 λεπτών
76-90: το επόμενο γκολ θα σημειωθεί μεταξύ 76 εως 90 λεπτών
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ 

Προβλέψτε το χρονικό διάστημα που θα σημειωθεί το επόμενο γκολ (ανα 
δεκαπεντάλεπτα). Αν το επόμενο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των 
καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 45ο 
λεπτό. Αν το επόμενο γκολ σημειωθεί κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων 
του δευτέρου ημιχρόνου, θεωρείται ότι σημειώθηκε στο 90ο λεπτό.
Αν το γκόλ σημειωθεί στο τελευταίο λεπτό (κάποιου δεκαπεντάλεπτου) και 0-
59 δευτερόλεπτα, τότε θεωρείται οτι έχει σημειωθεί στο πρώτο λεπτό του 
επόμενου δεκαπεντάλεπτου, π.χ αν το γκόλ σημειωθεί στο 75ο λεπτό και 1 
δευτερόλεπτο, θεωρείται οτι σημειώθηκε στο 76ο λεπτό.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο Χ γκολ στο 10λεπτο Total X In 10 Min Intervals Κάτω/Under: να σημειωθεί κάτω από Χ γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθεί πάνω από Χ γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθεί πάνω ή κάτω από Χ γκολ στο 10λεπτο που 
αναγράφεται.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο Χ γκολ στο 15λεπτο Total X In 15 Min Intervals Κάτω/Under: να σημειωθεί κάτω από Χ γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθεί πάνω από Χ γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθεί πάνω ή κάτω από Χ γκολ στο 15λεπτο που 
αναγράφεται.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τρόπος επίτευξης επόμενου γκολ Next Goal Scoring Method Σουτ, Κεφαλιά, Αυτογκόλ, Πέναλτι, Εκτέλεση φάουλ, Οποιοσδήποτε Άλλος 
Τρόπος, Κανένα

Προβλέψτε με ποιο τρόπο θε επιτευχθεί το επόμενο γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκολ Γηπεδούχου και Γκολ 
Φιλοξενούμενης Ομάδας

Home Goals & Away Goals Home X+ & Away X+: Γηπεδούχος Χ+ γκολ και Φιλοξενούμενη Χ+ γκολ Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα μαζί με πόσα γκολ 
θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες 
και γκολ Ομάδας

Both Teams To Score & Home or 
Away Goals

Both Teams To Score & Home or Away X+ goals: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες 
και η Χ ομάδα να σημειώσει Χ γκολ

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες μαζί με πόσα γκολ θα σκοράρει 
η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ Ομάδα να κερδίσει και να 
σκοράρει Χ γκολ

X Team Win & X Goals e.g. παράδειγμα Home win & Home 2+ goals Προβλέψτε αν η Χ ομάδα κερδίσει τον αγώνα και σημειώσει στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων Χ γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ Ημίχρονο Χ Γκολ και Αγώνας 
Χ+ Γκολ

Xth Half X+ Goals & Full Time X+ 
Goals

Xth Half X+ & FT X+: Αποτέλεσμα Χ ημιχρόνου και γκολ αγώνα Χ+ Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στο Χ ημίχρονο μαζί με πόσα γκόλ θα 
σημειωθούν στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκολ 1ου Ημιχρόνου και Γκολ 2ου 
Ημιχρόνου

1st Half Goals & 2nd Half Goals 1st half Χ+ and 2nd half Χ+ : Πρώτο ημίχρονο Χ γκολ και Δεύτερο ημίχρονο Χ 
γκολ.

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στο 1ο ημίχρονο μαζί με πόσα γκόλ θα 
σημειωθούν στο 2ο ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο και Γκολ Χ Ημιχρόνου Xth Half - 3-Way Odds & X Half 
Goals

win Χ Half and Χ Half goals X+ : Να κερδίσει το Χ ημίχρονο και το Χ ημίχρονο να 
έχει Χ+ γκολ

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου μαζί με τα γκολ του Χ ημιχρόνου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία και Γκολ Double Chance & Goals e.g. παράδειγμα 1X & 2-3 Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με το 
πόσα γκολ θα σημειωθούν στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία και Γκολ Χ 
Ομάδας

Double Chance & X Team Goals e.g. παράδειγμα 1X & Home 2+ Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία, σε συνδυασμό με το 
πόσα γκολ θα σημειώσει η Χ Ομάδα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Κόρνερ
Νικητής κόρνερ Corner 3-Way 1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ

X: ισοπαλία στα κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Νικητής κόρνερ Xth Half - Corner 3-Way 1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ
X: ισοπαλία στα κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ κόρνερ Corner Handicap 1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ, λαμβάνοντας 
υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) για μια από τις δύο ομάδες, στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Χάντικαπ κόρνερ Xth Half - Corner Handicap 1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ, λαμβάνοντας 
υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) για μια από τις δύο ομάδες, στο Χ 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο κόρνερ Corners Under/Over Κάτω/Under: να κερδηθούν λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: να κερδηθούν περισσότερα από X κόρνερ

Προβλέψτε αν το σύνολο των κόρνερ θα είναι λιγότερο ή περισσότερο από X 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο κόρνερ Xth Half - Corners Under/Over Κάτω/Under: να κερδηθούν λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: να κερδηθούν περισσότερα από X κόρνερ

Προβλέψτε αν το σύνολο των κόρνερ θα είναι λιγότερο ή περισσότερο από X 
στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο κόρνερ γηπεδούχου 
ομάδας

Total Corners Home Team Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει περισσότερα από Χ κόρνερ

Προβλέψτε αν τα κόρνερ που θα κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, θα είναι λιγότερα ή περισσότερα από Χ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο κόρνερ 
γηπεδούχου ομάδας

Xth Half- Total Corners Home 
Team

Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει περισσότερα από Χ κόρνερ

Προβλέψτε αν τα κόρνερ που θα κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα στο Χ 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, θα είναι λιγότερα 
ή περισσότερα από Χ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο κόρνερ φιλεξενούμενης 
ομάδας

Total Corners Away Team Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει περισσότερα από Χ κόρνερ

Προβλέψτε αν τα κόρνερ που θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, θα είναι λιγότερα ή περισσότερα από Χ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο κόρνερ 
φιλοξενούμενης ομάδας

Xth Half- Total Corners Away 
Team

Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει περισσότερα από Χ κόρνερ

Προβλέψτε αν τα κόρνερ που θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στο Χ 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, θα είναι λιγότερα 
ή περισσότερα από Χ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000
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Συνολικά κόρνερ Total Corners 0-8: 8 ή λιγότερα κόρνερ
9-11: 9 με 11 κόρνερ
12+: 12 ή περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε πόσα κόρνερ θα δοθούν στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικά κορνερ Xth Half - Total Corners 0-4: 4 ή λιγοτερα κόρνερ
5-6: 5 ή 6 κόρνερ
7+: 7 η περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε πόσα κόρνερ θα δοθούν στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά κόρνερ γηπεδούχου 
ομάδας

Corners Home Team 0-2: 0 εώς 2 κόρνερ 
3-4: 3 ή 4 κόρνερ
5-6: 5 ή 6 κόρνερ
7+: 7 ή περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε πόσα κόρνερ θα κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικά κόρνερ 
γηπεδούχου ομάδας

Xth Half - Corners Home Team 0-1: η γηπεδούχος ομάδα να μην κερδίσει κόρνερ ή να κερδίσει 1 κόρνερ
2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 2 κόρνερ
3: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 3 κόρνερ
4+: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 4 ή περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε πόσα κόρνερ θα κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά κόρνερ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Corners Away Team 0-2: 0 εώς 2 κόρνερ
3-4: 3 ή 4 κόρνερ
5-6: 5 ή 6 κόρνερ
7+: 7 ή περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε πόσα κόρνερ θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικά κόρνερ 
φιλοξενούμενης ομάδας

Xth Half - Corners Away Team 0-1: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην κερδίσει κόρνερ ή να κερδίσει 1 κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει 2 κόρνερ
3: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει 3 κόρνερ
4+: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει 4 ή περισσότερα κόρνερ

Προβλέψτε πόσα κόρνερ θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πρώτο κόρνερ First Corner 1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο κόρνερ
Κανένα/None: να μην υπάρξει κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Πρώτο κόρνερ Xth Half - First Corner 1: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ
Κανένα/None: να μην υπάρξει κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελευταίο κόρνερ Last Corner 1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το τελευταίο κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το τελευταίο κόρνερ
Κανένα/None: να μην υπάρξει κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το τελευταίο κόρνερ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Τελευταίο κόρνερ Xth Half - Last Corner 1: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει το τελευταίο κόρνερ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει το τελευταίο κόρνερ
Κανένα/None: να μην υπάρξει κόρνερ

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το τελευταίο κόρνερ στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά κόρνερ Corners Odd/Even Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των κόρνερ στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων θα είναι μονός ή ζυγός 
αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Μονά/ζυγά κόρνερ Xth Half - Corners Odd/Even Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των κόρνερ στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα φτάσει πρώτη στα 
Χ κόρνερ

Team Το Win Race To X Corners 1: η γηπεδούχος ομάδα
Καμία/None: καμία από τις ομάδες
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη στα Χ κόρνερ, στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ομάδα που θα 
φτάσει πρώτη στα Χ κόρνερ

Xth Half – Team Το Win Race To X 
Corners

1: η γηπεδούχος ομάδα
Καμία/None: καμία από τις ομάδες
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη στα Χ κόρνερ, στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το Χ 
κόρνερ

Team Το Win The Xth Corner 1: η γηπεδούχος ομάδα
Καμία/None: καμία από τις ομάδες
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το Χ κόρνερ, στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ομάδα που θα 
κερδίσει το Χ κόρνερ

Xth Half - Team Το Win The Xth 
Corner

1: η γηπεδούχος ομάδα
Καμία/None: καμία από τις ομάδες
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το Χ κόρνερ, στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Κάρτες / Πόντοι Ποινής
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Περισσότερες κάρτες Match Bookings 1: θα δοθούν περισσότερες κάρτες στην γηπεδούχο ομάδα 
Χ: ισοπαλία
2: θα δοθούν περισσότερες κάρτες στην φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε σε ποια ομάδα θα δοθούν περισσότερες κάρτες στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Περισσότερες 
κάρτες

Xth Half - Match Bookings 1: θα δοθούν περισσότερες κάρτες στην γηπεδούχο ομάδα 
Χ: ισοπαλία
2: θα δοθούν περισσότερες κάρτες στην φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε σε ποια ομάδα θα δοθούν περισσότερες κάρτες στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο καρτών Total Number of Bookings Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες

Προβλέψτε αν θα δοθουν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες από Χ κάρτες 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο καρτών Xth Half - Total Number of 
Bookings

Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες

Προβλέψτε αν θα δοθουν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες από Χ κάρτες 
στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικός αριθμός καρτών 
γηπεδούχου ομάδας

Number of Bookings Home Team 0-1: 0-1 κάρτες θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα
2: 2 κάρτες θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα
3: 3 κάρτες θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα
4+: 4 ή περισσότερες κάρτες θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα

Προβλέψτε τον αριθμό των καρτών που θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικός αριθμός 
καρτών γηπεδούχου ομάδας 

Xth Half - Number of Bookings 
Home Team

0: δεν θα δοθεί κάρτα στην γηπεδούχο ομάδα
1: 1 κάρτα θα δοθεί στην γηπεδούχο ομάδα
2: 2 κάρτες θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα
3+: 3 ή περισσότερες κάρτες θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα

Προβλέψτε τον αριθμό των καρτών που θα δοθούν στην γηπεδούχο ομάδα 
στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικός αριθμός καρτών 
φιλοξενούμενης ομάδας

Number of Bookings Away Team 0-1: 0-1 κάρτες θα δοθούν στην φιλοξενούμενη ομάδα
2: 2 κάρτες θα δοθούν στην φιλοξενούμενη ομάδα
3: 3 κάρτες θα δοθούν στην φιλοξενούμενη ομάδα
4+: 4 ή περισσότερες κάρτες θα δοθούν στην φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε τον αριθμό των καρτών που θα δοθούν στην φιλοξενούμενη 
ομάδα στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικός αριθμός 
καρτών φιλοξενούμενης ομάδας 

Xth Half - Number of Bookings 
Away Team

0: δεν θα δοθεί κάρτα στην φιλοξενούμενη ομάδα
1: 1 κάρτα θα δοθεί στην φιλοξενούμενη ομάδα
2: 2 κάρτες θα δοθούν στην φιλοξενούμενη ομάδα
3+: 3 ή περισσότερες κάρτες θα δοθούν στην ομάδα

Προβλέψτε τον αριθμό των καρτών που θα δοθούν στην φιλοξενούμενη 
ομάδα στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο καρτών γηπεδούχου 
ομάδας

Total Number of Bookings Home 
Team

Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Under: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες από Χ κάρτες 
στην γηπεδούχο ομάδα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο καρτών 
γηπεδούχου ομάδας

Xth Half - Total Number of 
Bookings Home Team

Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες από Χ κάρτες 
στην γηπεδούχο ομάδα στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000
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Σύνολο καρτών φιλοξενούμενης 
ομάδας

Total Number of Bookings Away 
Team

Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες από Χ κάρτες 
στην φιλοξενούμενη ομάδα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο καρτών 
φιλοξενούμενης ομάδας

Xth Half - Total Number of 
Bookings Away Team

Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες από Χ κάρτες 
στην φιλοξενούμενη ομάδα στο Χ ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβής αριθμός καρτών Exact Bookings Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+ κάρτες

Προβλέψτε τον ακριβή αριθμό των καρτών που θα δοθούν στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ακριβής αριθμός 
καρτών

Xth Half - Exact Bookings Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6+ κάρτες

Προβλέψτε τον ακριβή αριθμό των καρτών που θα δοθούν στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα δεχθεί κάρτα 
πρώτη

First Team Booked 1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα
Καμία/None: καμία

Προβλέψτε ποια ομάδα θα δεχθεί πρώτη κάρτα στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ομάδα που θα 
δεχθεί κάρτα πρώτη 

Xth Half - First Team Booked 1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα
Καμία/None: καμία

Προβλέψτε ποιά ομάδα θα δεχθεί πρώτη κάρτα στο X ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων ποινής Total Number of Booking Points Κάτω/Under: να δοθούν λιγότεροι από X πόντοι ποινής
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότεροι από X πόντοι ποινής

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότεροι ή περισσότεροι απο Χ πόντοι 
ποινής στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 10 πόντοι  
Κόκκινη κάρτα: 25 πόντοι
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 35 πόντοι      

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο πόντων 
ποινής 

Xth Half - Total Number of 
Booking Points

Κάτω/Under: να δοθούν λιγότεροι από X πόντοι ποινής
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότεροι από X πόντοι ποινής

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότεροι ή περισσότεροι απο Χ πόντοι 
ποινής στο X ημίχρονο του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 10 πόντοι  
Κόκκινη κάρτα: 25 πόντοι
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 35 πόντοι      

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Εύρος πόντων ποινής Aggregated Booking Points 0-30: 0-30 πόντοι ποινής
31-45: 31-45 πόντοι ποινής
46-60: 46-60 πόντοι ποινής
61-75: 61-75 πόντοι ποινής
76+: 76 ή περισσότεροι πόντοι ποινής

Προβλέψτε το εύρος των πόντων ποινής στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 10 πόντοι
Κόκκινη κάρτα: 25 πόντοι
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 35 πόντοι

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Εύρος πόντων 
ποινής 

Xth Half - Aggregated Booking 
Points

0-10: 0-10 πόντοι ποινής
11-25: 11-25 πόντοι ποινής
26-40: 26-40 πόντοι ποινής
41+: 41+ πόντοι ποινής

Προβλέψτε το εύρος των πόντων ποινής στο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.
Κίτρινη κάρτα: 10 πόντοι
Κόκκινη κάρτα: 25 πόντοι
Δεύτερη Κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα: 35 πόντοι  

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να αποβληθεί παίκτης Player Sent Off Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης

Προβλέψτε αν θα αποβληθεί παίκτης στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Να αποβληθεί 
παίκτης 

Xth Half - Player Sent Off Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης στο X ημίχρονο
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης στο X ημίχρονο

Προβλέψτε αν θα αποβληθεί παίκτης στo X ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000
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Να αποβληθεί παίκτης της 
γηπεδούχου ομάδας

Home Team Player Sent Off Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης της γηπεδούχου ομάδας 
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης της γηπεδούχου ομάδας

Προβλέψτε αν θα αποβληθεί παίκτης της γηπεδούχου ομάδας στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Να αποβληθεί 
παίκτης της γηπεδούχου ομάδας 

Xth Half - Home Team Player Sent 
Off

Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης της γηπεδούχου ομάδας
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης της γηπεδούχου ομάδας

Προβλέψτε αν θα αποβληθεί παίκτης της γηπεδούχου ομάδας στo X 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να αποβληθεί παίκτης της 
φιλοξενούμενης ομάδας

Away Team Player Sent Off Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας

Προβλέψτε αν θα αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Να αποβληθεί 
παίκτης της φιλοξενούμενης 
ομάδας

Xth Half - Away Team Player Sent 
Off

Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας

Προβλέψτε αν θα αποβληθεί παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας στo X 
ημίχρονο συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ευρωπαϊκό χάντικαπ European Handicap (0:1, 1:0, 2:0, 0:2…..)
1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ευρωπαϊκό 
χάντικαπ

Xth Half - European Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων 
και των καθυστερήσεων, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) 
υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ασιατικό χάντικαπ Asian Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ασιατικό χάντικαπ Xth Half - Asian Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) για μια 
από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ασιατικό χάντικαπ παράτασης Asian Handicap (Overtime) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της παράτασης συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της 
μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ασιατικό χάντικαπ παράτασης - 
X ημίχρονο

Xth Half (Overtime) - Asian 
Handicap

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το X ημίχρονο της παράτασης 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Εξέλιξη αγώνα Game Run Ν/Ν / W/W: ημίχρονο οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει, τελικό αποτέλεσμα η ομάδα 
που κέρδιζε, κερδίζει και τον αγώνα
Ν/ΙΣ / W/D: ημίχρονο οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει, τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία
Ν/Η / W/L: ημίχρονο οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει, τελικό αποτέλεσμα η ομάδα 
που κέρδιζε χάνει
ΙΣ/Ν / D/W: ημίχρονο ισοπαλία, τελικό αποτέλεσμα οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει
ΙΣ/ΙΣ / D/D: ημίχρονο ισοπαλία, τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία

Προβλέψτε πως θα εξελιχθεί ο αγώνας ανάλογα με το ποια ομάδα κερδίζει 
στο 1o ημίχρονο και ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Εύρος νίκης Winning Margins Γηπ.1 / HT1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Γηπ.2 / HT2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Γηπ. >2 / HT>2 : η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκολ 
διαφορά
Φιλ.1 / ΑT1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Φιλ.2 / ΑΤ2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Φιλ. >2 / ΑT>2 : η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκολ 
διαφορά
X: ισοπαλία

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και την διαφορά γκολ μεταξύ των δύο 
ομάδων στο τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χάντικαπ (Προβάδισμα)

Άλλα Ειδικά Στοιχήματα
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Εύρος νίκης (Διαδικασία των 
πέναλτι)

Penalty Shootout - Winning 
Margins

Γηπ.>=3 / HT>=3: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ 
διαφορά
Γηπ.2 / HT2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Γηπ.1 / HT1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Φιλ.1 / AT1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Φιλ.2 / AT2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Φιλ.>=3 / AT>=3: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ 
διαφορά

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και την διαφορά γκολ μεταξύ των δύο 
ομάδων, στην διαδικασία των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό Όχι Halftime/Fulltime No e.g. παράδειγμα 1/1 No Προβλέψτε ποιο αποτέλεσμα Ημιχρόνου/Τελικού δεν θα συμβεί. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο ή Τελικό αποτέλεσμα Halftime Or Fulltime e.g. παράδειγμα 1 or 1 Προβλέψτε αν μια Ομάδα θα κερδίσει κάποιο από το 1ο ημίχρονο και την 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η γηπεδούχος ομάδα να 
σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Home Team To Score In Both 
Halves

Ναι/Yes: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα να μην σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει και στα δύο ημίχρονα του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η φιλοξοξενούμενη ομάδα να 
σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Away Team To Score In Both 
Halves

Ναι/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει και στα δύο ημίχρονα του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες 
και στα 2 ημίχρονα

Both Teams To Score In Both 
Halves

Ναι/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και στα δύο ημίχρονα
Όχι/No: καμία ομάδα δεν θα σκοράρει ή μια ομάδα να σκοράρει και στα δύο 
ημίχρονα

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι και στα δύο ημίχρονα 
του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
και τα δύο ημίχρονα

Home Team To Win Both Halves Ναί/Yes: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα να μην κερδίσει και τα δύο ημίχρονα

Προβλέψετε αν η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει και τα δύο ημίχρονα του 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει και τα δύο ημίχρονα

Away Team To Win Both Halves Ναί/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα

Προβλέψετε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει και τα δύο ημίχρονα του 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
οποιοδήποτε ημίχρονο

Home Team To Win Either Half Ναί/Yes: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα να μην κερδίσει κανένα ημίχρονο

Προβλέψετε αν η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει οποιοδήποτε από τα δύο 
ημίχρονα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο

Away Team To Win Either Half Ναί/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα να μην κερδίσει κανένα ημίχρονο

Προβλέψετε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει οποιοδήποτε από τα δύο 
ημίχρονα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
χωρίς να δεχθεί γκολ

Home Team To Win To Nil Ναί/Yes: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα δεν θα κερδίσει ή θα δεχθεί γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα κερδίσει χωρίς να δεxτεί γκολ ή όχι στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ

Away Team To Win To Nil Ναί/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα δεν θα κερδίσει ή θα δεχθεί γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίσει χωρίς να δεxτεί γκολ ή όχι 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να υπάρξει παράταση Will There Be Overtime Ναί/Yes: να υπάρξει παράταση
Όχι/No: να μην υπάρξει παράταση

Προβλέψτε αν θα υπάρξει παράταση στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να κερδίσει το υπόλοιπο της 
παράτασης (X:X)

Team To Win The Rest Of The 
Match (Overtime) (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει
Χ: ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο της παράτασης 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι την στιγμή 
που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται ότι είναι 0-0.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να υπάρξει διαδικασία των 
πέναλτι

Will There Be A Penalty Shootout Ναί/Yes: να υπάρξει διαδικασία των πέναλτι
Όχι/No: να μην υπάρξει διαδικασία των πέναλτι

Προβλέψτε αν θα υπάρξει διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να κερδίσει στην διαδικασία των 
πέναλτι

Team To Win The Penalty 
Shootout 

1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει στην διαδικασία των πέναλτι. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβής αριθμός εύστοχων 
εκτελέσεων πέναλτι

Penalty Shootout - Exact Number 
Of Scored Penalties

Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10+

Προβλέψτε τον ακριβή αριθμό των εύστοχων εκτελέσεων πέναλτι στην 
διαδικασία των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Εύστοχη εκτέλεση του επόμενου 
πέναλτι # (αριθμός)

Penalty Shootout - Next Penalty 
Scored # (number)

Ναι/Yes: η εκτέλεση του επόμενου πέναλτι θα είναι εύστοχη
Όχι/No: η εκτέλεση του επόμενου πέναλτι δεν θα είναι εύστοχη

Προβλέψτε αν η εκτέλεση του επόμενου πέναλτι, στην διαδικασία των 
πέναλτι, θα είναι εύστοχη.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Εύστοχη εκτέλεση πρώτου 
πέναλτι

Will The 1st Penalty Be Scored Ναι/Yes: η εκτέλεση του πρώτου πέναλτι θα είναι εύστοχη
Όχι/No: η εκτέλεση του πρώτου πέναλτι δεν θα είναι εύστοχη

Προβλέψτε αν η εκτέλεση του πρώτου πέναλτι, στην διαδικασία των πέναλτι, 
θα είναι εύστοχη.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να προκριθεί To Qualify 1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα προκριθεί στον επόμενο γύρο ή στην περίπτωση 
τελικού ποια ομάδα θα κερδίσει τον τελικό.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Ομάδα που θα κερδίσει τον 
τελικό

Team To Win The Final 1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τον τελικό. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ομάδα που θα κερδίσει τον 
τελικό της τρίτης θέσης

Team To Win The 3rd Place Fnal 1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει την τρίτη θέση. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

HF-FT-ET HF-FT-ET Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο 1 Ημίχρονο, Αγώνα, Παράτασης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

HF-FT-ET-PEN HF-FT-ET-PEN Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο 1 Ημίχρονο, Αγώνα, Παράτασης, πέναλτι. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

1ο Ημίχρονο Χ+ & 2ο Ημίχρονο 
Χ+

1st half Χ+ & ft Χ+ Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στο πρώτο ημιχρόνο και πόσα στο 
δεύτερο ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X Παίκτης να σκοράρει (συμπ. 
παράταση)

X player to score (incl. overtime) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο Χ παίκτης θα σκοράρει. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Και τα 2 Ημίχρονα 
Λιγότερο/Περισσότερο απο X 
γκολ

Both halves Under/Over X goals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν και τα 2 ημίχρονα μαζί θα έχουν είτε περισσότερα είτε λιγότερα 
Χ γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό & Ακριβή γκολ Halftime/Fulltime & Exact Goals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το αποτέλεσμα του ημιχρόνου/τελικού μαζί με το ακριβές σύνολο 
των γκολ του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ Ομάδα να κερδίσει Ή 
Λιγότερο/Περισσότερο απο X 
γκολ

Χ Team To Win OR Under/Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει ή το λιγότερα/περισσότερα από Χ γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ Ομάδα να κερδίσει Ή να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Χ Team To Win OR Both Teams To 
Score

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει ή αν θα σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ Ομάδα να κερδίσει Ή κάποια 
από τις 2 ομάδες δεν θα δεκτεί 
γκολ

Χ Team to Win OR Any Team 
Clean Sheet

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει ή αν κάποια από τις 2 ομάδες δεν θα 
δεκτεί γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ισοπαλία Ή 
Λιγότερο/Περισσότερο απο X 
γκολ

Draw OR Under/Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα τελειώσει ισοπαλία ή το λιγότερα/περισσότερα 
από Χ γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ισοπαλία Ή να σκοράρουν και οι 
2 ομάδες

Draw OR Both Teams To Score Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα τελειώσει ισοπαλία ή αν θα σκοράρουν και οι 2 
ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ισοπαλία Ή κάποια από τις 2 
ομάδες δεν θα δεκτεί γκολ

Draw OR Any Team Clean Sheet Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα τελειώσει ισοπαλία ή αν κάποια από τις 2 ομάδες 
δεν θα δεκτεί γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ πέναλτι θα είναι επιτυχές Will The Xth Penalty Be Scored Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το Χ πέναλτι θα είναι επιτυχές. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Next Team Penalty to be Scored 
Yes/No

Next Team Penalty to be Scored 
Yes/No

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το επόμενο πέναλτι της Χ ομάδας θα είναι επιτυχές ή όχι. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Το επόμενο πέναλτι της Χ 
ομάδας θα είναι επιτυχές ή όχι

Next Team Shoot-out Penalty to 
be Scored Yes/No

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το επόμενο πέναλτι της Χ ομάδας στην διαδικασία των 
πέναλτι θα είναι επιτυχές ή όχι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χρονική στιγμή του επόμενου 
γκολ

Next Goal Time Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε την χρονική στιγμή του επόμενου γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χρονική στιγμή του επόμενου 
γκολ για την Ομάδα

Next Team Goal Time Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε για την ομάδα την χρονική στιγμή του επόμενου γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενο γκολ και αποτέλεσμα 
του Αγώνα

Next Goal And Match Result Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ και το αποτέλεσμα του 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενος σκόρερ, συμπεριλ. 
Του αυτογκόλ

Next Goalscorer, including own 
goal

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον επόμενο σκόρερ συμπεριλαμβανομένου και του αυτογκόλ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Ποιος σκοράρει τα περισσότερα 
γκολ στα Χ λεπτά, Πρώτο γκολ, 
Περισσότερα κόρνερ, Σύνολο X 
καρτών, Σύνολο X Κόρνερ, 
Αποβολή ή οποιοδήποτε άλλο 
γεγονός μεταξύ των λεπτών Y-Z

Who scores most goals in X 
minutes, 1st goal, most Corners, 
Total X bookings, Total X Corners, 
sending off or any other event in 
minutes interval Y-Z

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ένα από τα περιγραφόμενα γεγονότα κατά την διάρκεια των 
λεπτών Υ-Ζ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνδυασμοί Διπλής Ευκαιρίας Double Chance Mix Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το αποτέλεσμα στοιχημάτων, χρησιμοποιώντας μια επιλογή η 
οποία περιλαμβάνει δύο ή και περισσότερα διαφορετικά σημεία σε δύο ή και 
περισσότερα διαφορετικά είδη στοιχημάτων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σκόρερ
Παίκτης που θα σκοράρει Anytime Goalscorer  Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σημειώσει οποιοδήποτε γκολ (εκτός από 

αυτογκολ) στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης που θα σκοράρει 
πρώτος

First Goalscorer Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σημειώσει το πρώτο γκολ (εκτός από 
αυτογκολ) στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το στοίχημα είναι χαμένο. Αν το 
πρώτο γκολ που θα σημειωθεί είναι αυτογκόλ τότε δεν θα λαμβάνεται υπόψιν 
για σκοπούς διευθέτησης του στοιχήματος και νικητής θα είναι ο παίκτης 
που θα σημειώσει το επόμενο γκολ το οποίο δεν θα είναι αυτογκόλ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης που θα σκοράρει 
τελευταίος

Last Goalscorer Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σημειώσει το τελευταίο γκολ (εκτός από 
αυτογκολ) στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης που θα σκοράρει το 
επόμενο γκολ

Next Goalscorer Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει το επόμενο γκολ, εκτός από 
αυτογκόλ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλμβανομένων και των 
καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενος σκόρερ - Γηπεδούχου 
ομάδας

Next Goalscorer - Home Team Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης της γηπεδούχου ομάδας θα σκοράρει το επόμενο 
γκολ, εκτός από αυτογκόλ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το 
στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Επόμενος σκόρερ - 
Φιλοξενούμενης ομάδας

Next Goalscorer - Away Team Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας θα σκοράρει το 
επόμενο γκολ, εκτός από αυτογκόλ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το 
στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης που θα σκοράρει 2 ή 
περισσότερα γκολ

Goalscorer To Score 2 Goals Plus  Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σημειώσει 2 ή περισσότερα γκολ (εκτός από 
αυτογκολ) στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης που θα σκοράρει 3 ή 
περισσότερα γκολ

Goalscorer To Score 3 Goals Plus Παίκτης Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σημειώσει 3 ή περισσότερα γκολ (εκτός από 
αυτογκολ) στην κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και 
των καθυστερήσεων. Αν δεν σημειωθεί γκολ το στοίχημα είναι χαμένο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή ποια ομάδα/παίκτης θα 
προκριθεί και σε ποιό στάδιο της διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Κορυφαίος σκόρερ Top Goalscorers (Tournament, 
Team)

Παίκτης Προβλέψετε τον πρώτο σκόρερ του τουρνουά/ομάδας. Στοίχημα σε 
συγκεκριμένη επιλογή είναι άκυρο μόνο εάν η επιλογή δεν είναι μέρος της 
επίσημης τελικής ομάδας (δεν δηλωθεί στο τουρνουά). Σε περίπτωση που 
δηλωθεί αλλά δεν αγωνιστεί τότε τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι 
έγκυρα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής και Πρώτος σκόρερ Winner and Top goalscorer Ομάδα και Παίκτης Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τη διοργάνωση σε συνδυασμό με το 
ποιος Παίκτης θα είναι ο Πρώτος Σκόρερ. Σε περίπτωση ισοβάθμισης 2 ή 
περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός Πρώτος Σκόρερ ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ SOCCER Κανονισμοί BetBuilder
1. Γενικά: Το στοίχημα BetBuilder είναι ένα στοίχημα το οποίο σου δίνει την δυνατότητα να συνδυάσεις στο δελτίο στοιχήματος σου πολλές και διάφορες επιλογές από τον ίδιο αγώνα. Για παράδειγμα στο 
υποτιθέμενο αγώνα MAN UTD - LIVERPOOL μπορείς να συνδυάσεις στο δελτίο στοιχήματος σου την MAN UTD να κερδίσει τον αγώνα, την MAN UTD να κερδίσει πάνω απο ένα αριθμό κόρνερ, την MAN UTD να 
σκοράρει πάνω απο ένα αριθμό τερμάτων κ.ο.κ. 
1.1 Τα στοιχήματα BetBuilder που τοποθετούνται στο ποδόσφαιρο, ισχύουν για τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, εκτός εάν ρητά δηλωθεί κάτι διαφορετικό βάσει του οποίου θα ισχύει και η παράταση και η 
διαδικασία των πέναλτι. Επίσης τα στοιχήματα BetBuilder που τοποθετούνται σε άλλα αθλήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια τους εκτός εάν ρητά δηλωθεί κάτι διαφορετικό βάσει του οποίου θα ισχύει και η 
παράταση ή και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μπορεί να προκύψει για τον καθορισμό αποτελέσματος του γεγονότος.
Οι επίσημοι φορείς του γεγονότος καθορίζουν εάν θα παιχτεί ή εάν έχει διεξαχθεί το πλήρες 90λεπτο συν τις καθυστερήσεις, ενώ όλα τα στοιχήματα ισχύουν εκτός εάν θεωρηθεί ότι ο αγώνας εγκαταλείφθηκε 
(παρακαλώ δείτε το 1.7) ή αναβλήθηκε (παρακαλώ δείτε το 1.8) .
1.2 Οποιαδήποτε αναφορά στο «στοίχημα» αναφέρεται σε ολόκληρο το περιεχόμενο ενός στοιχήματος BetBuilder σε ένα συγκεκριμένο αγώνα. Οποιαδήποτε αναφορά σε μια «επιλογή» αναφέρεται σε μία επιλογή 
στο σχετικό στοίχημα. Ένα στοίχημα BetBuilder είναι το συνολικό στοίχημα που δεσμεύεται από όλες τις επιλογές.
1.3 Εάν μια επιλογή στο στοίχημα BetBuilder ενός συγκεκριμένου αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, έχει διευθετηθεί ως μονάδα (άκυρη επιλογή, void) και οι υπόλοιπες επιλογές κερδίσουν, τότε όλο το στοίχημα 
BetBuilder του συγκεκριμένου αγώνα θα διευθετηθεί ως μονάδα. Εάν υπάρχει έστω μια χαμένη επιλογή στο στοίχημα BetBuilder ενός συγκεκριμένου αγώνα, τότε ασχέτως αν οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 
επιλογές έχει διευθετηθεί ως μονάδα (άκυρη επιλογή, void), για οποιοδήποτε λόγο, τότε όλο το στοίχημα BetBuilder του συγκεκριμένου αγώνα θα διευθετηθεί ως χαμένο.
1.4 Το στοίχημα BetBuilder μπορεί να τοποθετηθεί μόνο του ως μονό στοίχημα ή να συνδυαστεί με άλλο BetBuilder στοίχημα,  ή και με άλλες ανεξάρτητες επιλογές από άλλους αγώνες. Επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε συστήματα με ζητούμενα (permutations). Το στοίχημα BetBuilder μπορεί να είναι διαθέσιμο για cash out δεδομένου ότι προσφέρεται cash out εκείνη την στιγμή.
1.5 Σε περίπτωση προφανών σφαλμάτων στις αποδόσεις του Betbuilder, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αντιστρέψουμε τη διευθέτηση και να διορθώσουμε τις αποδόσεις σε όλα τα στοιχήματα που 
φέρουν τις εν λόγω εσφαλμένες αποδόσεις (Γενικοί Κανονισμοί Στοιχημάτων / Όρος 1.14). 
Προφανές σφάλμα στις αποδόσεις εκτός τα όσα διαλαμβάνονται στους Γενικούς Κανονισμούς Στοιχημάτων / Όρος 1.14 θεωρούνται αποδόσεις ουσιαστικά διαφορετικές από αυτές που ήταν διαθέσιμες στην 
γενική αγορά, την στιγμή που το στοίχημα τοποθετήθηκε αλλά και καθαρά εσφαλμένες αποδόσεις δεδομένης της πιθανότητας να είχε ήδη κριθεί το γεγονός που έχει στοιχηματιστεί όταν το στοίχημα 
τοποθετήθηκε.
Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε όλα τα στοιχήματα σε γεγονότα που έχουν αλλάξει γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα μετά την έκδοση των αποδόσεων.
1.6 Όλες οι αγορές θα διακανονίζονται βάσει του αποτελέσματος του αγώνα την ημέρα που διεξάγεται και ολοκληρώνεται. Οποιαδήποτε αποτελέσματα αλλάξουν στη συνέχεια, για παράδειγμα αμφιλεγόμενα γκολ, 
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Τελικό αποτέλεσμα αγώνα (Bet 
Builder) 

Who will win the match? 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα                                

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα (Bet Builder) Who will win? 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα                                                                
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της περιόδου που στοιχηματίζετε. Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλή ευκαιρία (Bet Builder) Which double chance result will 
win?

1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα                                              
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της περιόδου που στοιχηματίζετε, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ημίχρονο/Τελικό (Bet Builder) Who will be ahead at half/full 
time?

1/1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
1/Χ: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να λήξει 
ισοπαλία
1/2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα
Χ/Χ: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και ο αγώνας να λήξει ισοπαλία
Χ/1: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
τον αγώνα
Χ/2: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει τον αγώνα
2/2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
2/Χ: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να 
λήξει ισοπαλία
2/1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα                                   

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα μαζί 
στην ίδια επιλογή στοιχήματος.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

επανεξετάσεις πέναλτι, αναίρεση αποτελεσμάτων για μη επιλέξιμους παίκτες, δεν θα αλλάζουν τον διακανονισμό της αγοράς.
1.7 Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί, οποιεσδήποτε επιλογές όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί, π.χ. αποτέλεσμα ημιχρόνου ή πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, θα ισχύουν. Όλες οι υπόλοιπες επιλογές θα 
θεωρούνται άκυρες, ανεξάρτητα από το σκορ κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης. Εγκαταλελειμμένοι αγώνες θα θεωρούνται εκείνοι οι αγώνες που διακόπηκαν και δεν επαναξεκίνησαν έως τα μεσάνυχτα τοπική 
ώρα, της ίδιας ημέρας. Αγώνες όπου ο διαιτητής αναγκάζει τους παίκτες να εγκαταλείψουν το γήπεδο διεξαγωγής για περιορισμένο διάστημα, αλλά διεξάγονται τα υπολειπόμενα λεπτά παιχνιδιού έως τα 
μεσάνυχτα τοπική ώρα της ίδιας ημέρας, δεν θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένοι.
1.8 Εάν ένα γεγονός αναβληθεί πριν από τη έναρξη του όλα τα στοιχήματα που αναφέρονται σε αυτό θα είναι άκυρα εκτός και αν ο αγώνας επαναπρογραμματιστεί και ξεκινήσει έως τα μεσάνυχτα τοπική ώρα της 
ίδιας ημέρας, που ήταν προγραμματισμένος.
1.9 Για αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερη έδρα, όλα τα στοιχήματα θα εξακολουθούν να μετρούν ανεξάρτητα από τη σειρά αναφοράς των ομάδων και ανεξάρτητα από το εάν έχουμε αναφέρει τη διεξαγωγή σε 
ουδέτερη έδρα (εκτός από την περίπτωση προφανούς σφάλματος στις αποδόσεις, όπου και σας παραπέμπουμε στο σημείο 1.5).
1.10 Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών ειδών στοιχημάτων που δύνανται να περιληφθούν στο στοίχημα Βet Builder είναι 2(δύο).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.11 Οποιαδήποτε στοιχήματα που τοποθετούνται χρησιμοποιώντας το Bet Builder θα προσμετρώνται στον υπολογισμό του τζιραρίσματος οποιασδήποτε προσφοράς σαν μη-Bet Builder στοιχήματα.
1.12 Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του Bet Builder με οποιαδήποτε άλλη τρέχουσα προσφορά εκτός αν ορίζεται στους ειδικούς όρους της κάθε προσφοράς.
1.13 Η cybet δεν θα είναι υπεύθυνη εάν το BetBuilder δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους.
2. Περίοδοι
90 mins – Αναφέρεται στον αγώνα ολόκληρο. Όλα τα στοιχήματα για επιλογές που αφορούν 90 mins συμπεριλαμβάνουν τα 90 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις.
1st 10 mins – Αναφέρεται στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα (00:00 and 09:59). 
1st half – Αναφέρεται στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα μόνο, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων.
2nd half – Αναφέρεται στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μόνο, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων.
Each half – Αναφέρεται σε ένα γεγονός που συμβαίνει και στα 2 ημίχρονα του αγώνα. Εάν το γεγονός συμβεί σε οποιοδήποτε ημίχρονο ή σε ένα ημίχρονο από τα 2 τότε θεωρείται χαμένο.
• Για οποιαδήποτε ‘each half’ στοιχήματα που σχετίζονται με ποδοσφαιριστές, εάν ο ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του 1ου ημιχρόνου τότε η επιλογή ισχύει κανονικά. Εάν δεν 
αγωνιστεί καθόλου στο 1ο ημίχρονο τότε η επιλογή είναι άκυρη.
Either half – Αναφέρεται σε ένα γεγονός που συμβαίνει σε ένα ή/και στα 2 ημίχρονα του αγώνα. Εάν το γεγονός δεν συμβεί στον αγώνα τότε θεωρείται χαμένο.
• Για οποιαδήποτε ‘either half’στοιχήματα που σχετίζονται με ποδοσφαιριστές, εάν ο ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του αγώνα τότε η επιλογή ισχύει κανονικά. Εάν δεν αγωνιστεί 
καθόλου στον αγώνα τότε η επιλογή είναι άκυρη.Αποτέλεσμα Bet Builder

Page 21



Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες 
στον αγώνα (Bet Builder)

Will both teams score in the 
match?

Ναι/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
Όχι/No: καμία ή μια ομάδα να σκοράρει                           

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι,στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ (Bet Builder) What will the score be? Διαλέξτε από διάφορες επιλογές σκορ:
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ της περιόδου που στοιχηματίζετε. Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκολ (Bet Builder) How many goals? Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ                                     
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ στην 
περίοδο που στοιχηματίζετε.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκολ Ομάδας (Bet 
Builder)

How many team goals? Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ                                     
προσφέρεται για την γηπεδούχο, την φιλοξενούμενη και για τις 2 ομάδες μαζί 
(Each Team) για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν η επιλογή σας θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα από 
X γκολ στην περίοδο που στοιχηματίζετε.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Με πόσα γκολ διαφορά θα 
κερδίσει η Ομάδα (Bet Builder)

How many goals will a team win 
by? 

Γκόλ διαφοράς Προβλέψτε με πόσα γκολ διαφορά θα κερδίσει η επιλογή σας στην περίοδο 
που στοιχηματίζετε.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο κόρνερ (Bet Builder) How many corners? Κάτω/Under: να κερδηθούν λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: να κερδηθούν περισσότερα από X κόρνερ                              
Ακριβώς/Exactly: να κερδηθούν X κόρνερ ακριβώς                                       
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν το σύνολο των κόρνερ θα είναι λιγότερο ή περισσότερο ή 
ακριβώς, από X κόρνερ στην περίοδο που στοιχηματίζετε. Μόνο τα κόρνερ 
που εκτελούνται, θα μετρούν. Εάν το κόρνερ εκτελεστεί ξανά, θα μετρά ως 
ένα κόρνερ.Τα κόρνερ που αναφέρονται ως δοσμένα αλλά στη συνέχεια δεν 
εκτελούνται, δεν θα μετρούν. Η παράταση δεν μετρά στο σύνολο των κόρνερ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο κόρνερ Ομάδας (Bet 
Builder)

How many team corners? Κάτω/Under: να κερδηθούν λιγότερα από Χ κόρνερ
Πάνω/Over: να κερδηθούν περισσότερα από X κόρνερ                                
Ακριβώς/Exactly: να κερδηθούν X κόρνερ ακριβώς                               
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν το σύνολο των κόρνερ της Ομάδας θα είναι λιγότερο ή 
περισσότερο ή ακριβώς, από X κόρνερ στην περίοδο που στοιχηματίζετε. 
Μόνο τα κόρνερ που εκτελούνται, θα μετρούν. Εάν το κόρνερ εκτελεστεί ξανά, 
θα μετρά ως ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που αναφέρονται ως δοσμένα αλλά στη 
συνέχεια δεν εκτελούνται, δεν θα μετρούν. Η παράταση δεν μετρά στο 
σύνολο των κόρνερ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ποιος παίκτης θα δεχτεί κάρτα 
(Bet Builder)

Who will get carded? προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half) Προβλέψτε ποιος παίκτης θα δεχτεί κάρτα στην περίοδο που στοιχηματίζετε. 
Εάν ο παίκτης δεν παίξει, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν στον παίκτη θα 
θεωρούνται άκυρα. Μετρούν μόνο οι κάρτες που δίνονται στους παίκτες 
εντός γηπέδου. (δηλ., κάρτες σε μάνατζερ, παίκτες στον πάγκο ή κάρτες μετά 
τη λήξη του αγώνα δεν θα μετρούν)

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ποιος παίκτης θα δεχτεί κίτρινη ή 
κόκκινη κάρτα (Bet Builder)

Who will get carded or sent off? carded: να δεχτεί κίτρινη κάρτα
sent off: να δεχτεί κόκκινη κάρτα
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half)

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα δεχτεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα στην περίοδο 
που στοιχηματίζετε. Μόνο οι κάρτες που δίδονται μόλις ο παίκτης είναι 
ενεργός στον αγώνα θα μετρούν. Οποιεσδήποτε κάρτες δίδονται μετά το 
τελικό σφύριγμα δεν θα μετρούν. Το στοίχημα για παίκτη που αποβάλλεται 
θα διακανονίζεται για οποιονδήποτε ενεργό παίκτη που λαμβάνει κόκκινη 
κάρτα, είτε πρόκειται για απευθείας κόκκινη κάρτα είτε για 2 κίτρινες που 
αυτόματα έχουν ως αποτέλεσμα μια κόκκινη κάρτα. Οι κάρτες που θα δοθούν 
πριν από τη σέντρα, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή μετά την κανονική 
διάρκεια δεν θα μετρούν. Οι κάρτες που θα δοθούν σε παίκτες ή παράγοντες 
που δεν ανήκουν στους ενεργούς εντός του γηπέδου παίκτες, δεν θα 
μετρούν. 
Εάν δεν δοθούν κάρτες εντός συγκεκριμένης περιόδου, οι επιλογές σε 
κόκκινη ή οποιαδήποτε κάρτα θα θεωρούνται χαμένες επιλογές.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τέρματα Bet Builder

Κόρνερ Bet Builder

Κάρτες Bet Builder
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Σύνολο καρτών (Bet Builder) How many cards? Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες                                    
Ακριβώς/Exactly: να δοθούν Χ κάρτες ακριβώς                                                                                      
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν θα δοθούν συνολικά λιγότερες ή περισσότερες ή ακριβώς, 
από Χ κάρτες στην περίοδο που στοιχηματίζετε.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Το μέγιστο που μπορεί να κερδηθεί από ένα παίκτη είναι 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο καρτών Ομάδας (Bet 
Builder)

How many team cards? Κάτω/Under: να δοθούν λιγότερες από X κάρτες 
Πάνω/Over: να δοθούν περισσότερες από X κάρτες                                   
Ακριβώς/Exactly: να δοθούν Χ κάρτες ακριβώς                                                     
προσφέρεται για την γηπεδούχο, την φιλοξενούμενη και για οποιαδήποτε ομάδα 
στα 90 λεπτά, Χ ημίχρονο, οποιοδήποτε ημίχρονο.

Προβλέψτε αν θα δοθούν στην επιλογή σας συνολικά λιγότερες ή 
περισσότερες ή ακριβώς, από Χ κάρτες στην περίοδο που στοιχηματίζετε.
Κίτρινη κάρτα: 1 κάρτα
Κόκκινη κάρτα: 2 κάρτες
Το μέγιστο που μπορεί να κερδηθεί από ένα παίκτη είναι 3 κάρτες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων καρτών (Bet 
Builder)

How many booking points? Κάτω/Under: να κερδηθούν λιγότεροι απο Χ πόντοι
Πάνω/Over: να κερδηθούν περισσότεροι από Χ πόντοι                               
Ακριβώς/Exactly: να κερδηθούν X πόντοι ακριβώς                                           
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός πόντων ποινών του αγώνα θα είναι 
πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο στην περίοδο που 
στοιχηματίζετε.
Κίτρινη κάρτα = 10 & Κόκκινη κάρτα = 25. Εάν ένας παίκτης λάβει 2 κίτρινες 
κάρτες και στη συνέχεια αναπόφευκτα μια κόκκινη κάρτα, ο παίκτης θα λάβει 
συνολικά 35 πόντους ποινών. Η παράταση δεν μετρά στο σύνολο, όπως 
επίσης και οι κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα λήξης. Μετρούν μόνο οι 
κάρτες που δίνονται στους παίκτες εντός γηπέδου. Οι κάρτες σε μάνατζερ ή 
αναπληρωματικούς δεν μετρούν στο σύνολο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων καρτών Ομάδας 
(Bet Builder)

How many Team booking points? Κάτω/Under: να κερδηθούν λιγότεροι απο Χ πόντοι
Πάνω/Over: να κερδηθούν περισσότεροι από Χ πόντοι                             
Ακριβώς/Exactly: να κερδηθούν X πόντοι ακριβώς                                              
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός πόντων ποινών μιας Ομάδας στον 
αγώνα θα είναι πάνω ή κάτω από το αναφερόμενο σύνολο στην περίοδο που 
στοιχηματίζετε.
Κίτρινη κάρτα = 10 & Κόκκινη κάρτα = 25. Εάν ένας παίκτης λάβει 2 κίτρινες 
κάρτες και στη συνέχεια αναπόφευκτα μια κόκκινη κάρτα, ο παίκτης θα λάβει 
συνολικά 35 πόντους ποινών. Η παράταση δεν μετρά στο σύνολο, όπως 
επίσης και οι κάρτες που δίνονται μετά το σφύριγμα λήξης. Μετρούν μόνο οι 
κάρτες που δίνονται στους παίκτες εντός γηπέδου. Οι κάρτες σε μάνατζερ ή 
αναπληρωματικούς δεν μετρούν στο σύνολο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ποιος θα σκοράρει (Bet Builder) Who will score? προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει στην περίοδο που στοιχηματίζετε. Σε 
εγκαταλελειμμένους αγώνες, οποιοσδήποτε παίκτης έχει ήδη σκοράρει κατά 
τη χρονική στιγμή της εγκατάλειψης θα διακανονίζεται ως νικητής.
Εάν ο συγκεκριμένος παίκτης δεν λάβει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα 
στον συγκεκριμένο παίκτη θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ο παίκτης λάβει με 
οποιονδήποτε τρόπο μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύουν.
Τα αυτογκόλ δεν μετρούν.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
Παίκτες Bet Builder
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Ποιος παίκτης θα σκοράρει 
πρώτος/τελευταίος (Bet Builder)

Which player will score first/last? Which player will score first? - Ποιος παίκτης θα σκοράρει πρώτος;                                                
Which player will score last? - Ποιος παίκτης θα σκοράρει τελευταίος;                                    
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει πρώτος/τελευταίος στην περίοδο που 
στοιχηματίζετε. Τα αυτογκόλ δεν μετρούν. Για παράδειγμα, εάν υποστηρίξατε 
ότι ένας παίκτης θα σκοράρει πρώτος γκολ στον αγώνα και το πρώτο γκολ 
είναι αυτογκολ, τότε το στοίχημα θα διακανονίζεται με το επόμενο γκολ που 
θα σκοράρεται. Εάν ο παίκτης σας σκοράρει το 2ο γκολ, τότε έχετε ένα 
νικητήριο στοίχημα. Εάν στη συνέχεια σκοράρει διαφορετικός παίκτης, τότε 
το στοίχημά σας θεωρείται χαμένο.                                               Σε ό,τι αφορά 
το "Ποιος παίκτης θα σκοράρει πρώτος;", εάν ο παίκτης σας δεν έχει 
συμμετάσχει στον αγώνα τη στιγμή επίτευξης του πρώτου γκολ, οι επιλογές 
θεωρούνται άκυρες.
Σε ό,τι αφορά το "Ποιος παίκτης θα σκοράρει τελευταίος;", εάν ο παίκτης σας 
έχει συμμετάσχει στον αγώνα πριν ή συμμετέχει κατά τη διάρκεια επίτευξης 
του τελευταίου γκολ, οι σχετικές επιλογές θα θεωρούνται έγκυρες.
Εάν δεν σημειωθεί κανένα γκολ στον αγώνα ή εάν σημειωθούν μόνο 
αυτογκόλ στον αγώνα, οποιεσδήποτε επιλογές αφορούν τον παίκτη που θα 
σημειώσει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ θα θεωρούνται χαμένες επιλογές, 
εάν συμμετείχαν στο αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο όπως αναφέρεται στα 
παραπάνω δύο σημεία.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Πόσα γκολ θα σκοράρει ένας 
παίκτης (Bet Builder)

How many player goals? score 2+: να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ
score 3+: να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ
anytime: να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή                                                           
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει ένας παίκτης στην περίοδο που 
στοιχηματίζετε.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Πως θα σκοράρει ένας παίκτης 
(Bet Builder)

How will a player score? Header - Κεφαλιά
Free Kick - Ελεύθερο κτύπημα
Outside of the box - Γκολ εκτός μεγάλης περιοχής
Penalty - Πέναλτι                                                                                                   
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε πως θα σκοράρει ένας παίκτης στην περίοδο που στοιχηματίζετε. 
(τα αυτογκόλ εξαιρούνται):
Εάν δοθεί εντολή επανάληψης ενός χαμένου πέναλτι, το αρχικό πέναλτι δεν 
θα μετρά ως προς τον επίσημο διακανονισμό. Μόνο ένα ολοκληρωμένο 
αποτέλεσμα πέναλτι μετρά. Εάν ένα πέναλτι αναπηδήσει είτε από δοκάρι είτε 
από τερματοφύλακα και αγγιχτεί ξανά πριν από την απονομή του γκολ, τότε 
αυτό θα θεωρείται χαμένο. Τα πέναλτι που απονέμονται και ανακαλούνται, 
ενώ στη συνέχεια δεν εκτελούνται, δεν θα θεωρούνται νικητήρια επιλογή ή 
απονεμηθέντα πέναλτι. Στα πέναλτι που σκοράρονται αλλά δίνεται εντολή να 
εκτελεστούν εκ νέου, το αρχικό πέναλτι δεν θα μετρά. Οποιαδήποτε 
στοιχήματα αφορούν κάποιο ελεύθερο κτύπημα θα πρέπει να προκύπτουν 
απευθείας από το ελεύθερο. Τα πέναλτι δεν μετρούν. Ο παίκτης που θα 
εκτελέσει το ελεύθερο θα πρέπει να είναι και ο σκόρερ του γκολ. Γκολ από 
κεφαλιά θεωρείται οποιοδήποτε γκολ προκύπτει από το κεφάλι ή τον ώμο 
κάποιου παίκτη, είτε προκύπτει από πρόθεση είτε όχι. Τα αυτογκόλ 
εξαιρούνται. Γκολ εκτός μεγάλης περιοχής θεωρείται γκολ με σουτ εκτός της 
περιοχής των 18 γυαρδών (της περιοχής πέναλτι). Τα αυτογκόλ εξαιρούνται. 
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σημείωσης γκολ με σουτ εκτός της περιοχής 
του πέναλτι θα μετρά, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Πότε θα σκοράρει ένας παίκτης 
(Bet Builder)

When will a player score? anytime scorer: να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή                                                  
first scorer: να σκοράρει πρώτος                                                                                                  
last scorer: να σκοράρει τελευταίος                                                                                               
first team scorer: να σκοράρει πρώτος για την ομάδα του                                                               
last team scorer: να σκοράρει τελευταίος για την ομάδα του                       
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε πότε θα σκοράρει ένας παίκτης στην περίοδο που 
στοιχηματίζετε.

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Άλλα Bet Builder
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Τι άλλο θα συμβεί (Bet Builder) What else will happen? π.χ Player Sent Off                                                                                                                       
Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης
Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης                                                                                            
και άλλα όπως                                                                                                                    
Penalty taken/awarded - Εκτέλεση/απονομή πέναλτι
Penalty missed - Χαμένο πέναλτι
Penalty scored - Σημειωθέν πέναλτι
2+ penalties awarded - Απονομή 2+ πέναλτι
2+ penalties scored - Σημειωθέντα 2+ πέναλτι
Free-kick goal - Γκολ από ελεύθερο χτύπημα
Header goal - Γκολ από κεφαλιά
Outside box goal - Γκολ εκτός μεγάλης περιοχής
Own goal - Αυτογκόλ
Sending off - Αποβολή
Woodwork - Δοκάρι
Go to extra time - Παράταση
Go to penalties - Διαδικασία πέναλτι                                                                                
προσφέρεται για 90 λεπτά, Χ ημίχρονο, οποιοδήποτε ημίχρονο.

Προβλέψτε τι άλλο θα συμβεί στην περίοδο που στοιχηματίζετε. Εάν δοθεί εντολή 
επανάληψης ενός χαμένου πέναλτι, το αρχικό πέναλτι δεν θα μετρά ως προς τον επίσημο 
διακανονισμό. Μόνο ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα πέναλτι μετρά. Εάν ένα πέναλτι 
αναπηδήσει είτε από δοκάρι είτε από τερματοφύλακα και αγγιχτεί ξανά πριν από την 
απονομή του γκολ, τότε αυτό θα θεωρείται χαμένο. Τα πέναλτι που απονέμονται και 
ανακαλούνται, ενώ στη συνέχεια δεν εκτελούνται, δεν θα θεωρούνται νικητήρια επιλογή ή 
απονεμηθέντα πέναλτι. Στα πέναλτι που σκοράρονται αλλά δίνεται εντολή να εκτελεστούν 
εκ νέου, το αρχικό πέναλτι δεν θα μετρά. Οποιαδήποτε στοιχήματα αφορούν κάποιο 
ελεύθερο κτύπημα θα πρέπει να προκύπτουν απευθείας από το ελεύθερο. Τα πέναλτι δεν 
μετρούν. Ο παίκτης που θα εκτελέσει το ελεύθερο θα πρέπει να είναι και ο σκόρερ του 
γκολ. Γκολ από κεφαλιά θεωρείται οποιοδήποτε γκολ προκύπτει από το κεφάλι ή τον ώμο 
κάποιου παίκτη, είτε προκύπτει από πρόθεση είτε όχι. Τα αυτογκόλ εξαιρούνται. Γκολ 
εκτός μεγάλης περιοχής θεωρείται γκολ με σουτ εκτός της περιοχής των 18 γυαρδών (της 
περιοχής πέναλτι). Τα αυτογκόλ εξαιρούνται. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σημείωσης 
γκολ με σουτ εκτός της περιοχής του πέναλτι θα μετρά, συμπεριλαμβανομένων των 
ελεύθερων. Στην αποβολή μόνο οι κάρτες που δίδονται όταν ο παίκτης είναι ενεργός στον 
αγώνα θα μετρούν. Οποιεσδήποτε κάρτες δίδονται μετά το τελικό σφύριγμα, δεν μετρούν. 
Το στοίχημα που αφορά την αποβολή παίκτη διακανονίζεται ανάλογα με το εάν 
οποιοσδήποτε ενεργός παίκτης θα λάβει μια κόκκινη κάρτα, είτε είναι απευθείας κόκκινη 
είτε αποτέλεσμα δύο κίτρινων. Εάν η κόκκινη κάρτα ανακληθεί, μέσω VAR ή άλλου 
τρόπου, τότε αυτή δεν θα αποτελεί νικητήρια επιλογή. Σε περιπτώσεις που η μπάλα 
κτυπήσει δοκάρι με αποτέλεσμα να μπει απευθείας γκολ, αυτές δεν μετρούν ως 
περιπτώσεις με δοκάρι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τι άλλο θα συμβεί στις Ομάδες 
(Bet Builder)

What else will happen to Teams? π.χ Player Sent Off      Ναι/Yes: να αποβληθεί παίκτης  Όχι/No: να μην αποβληθεί παίκτης                                                       
και άλλα όπως                                                                                                                                                  
Team Penalty taken/awarded - Εκτέλεση/απονομή πέναλτι Ομάδας
Team Penalty missed - Χαμένο πέναλτι Ομάδας
Team Penalty scored - Σημειωθέν πέναλτι Ομάδας
Team 2+ penalties awarded - Απονομή 2+ πέναλτι Ομάδας
Team 2+ penalties scored - Σημειωθέντα 2+ πέναλτι Ομάδας
Team Free-kick goal - Γκολ από ελεύθερο χτύπημα Ομάδας
Team Header goal - Γκολ από κεφαλιά Ομάδας
Team Outside box goal - Γκολ εκτός μεγάλης περιοχής Ομάδας
Team Own goal - Αυτογκόλ Ομάδας
Team Sending off - Αποβολή Ομάδας
Team Woodwork - Δοκάρι Ομάδας
Team sending off - Αποβολή Ομάδας
Team clean sheet - Να μην δεχτεί γκολ Ομάδα
First team to score - Πρώτη Ομάδα που θα σκοράρει
Last team to score - Τελευταία Ομάδα που θα σκοράρει
First corner - Ομάδα που θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ
Last corner - Ομάδα που θα κερδίσει το τελευταίο κόρνερ
Most corners - Ομάδα που θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ
First card - Ομάδα που θα δεχτει την πρώτη κάρτα
Last card - Ομάδα που θα δεχτει την τελευταία κάρτα
Most booking points - Ομάδα με τους πιο πολλούς πόντου καρτών  
Most cards - Ομάδα με τις πιο πολλές κάρτες                                                                                    
προσφέρεται για 90 λεπτά, Χ ημίχρονο, οποιοδήποτε ημίχρονο.

Προβλέψτε τι άλλο θα συμβεί στις Ομάδες την περίοδο που στοιχηματίζετε. Εάν δοθεί 
εντολή επανάληψης ενός χαμένου πέναλτι, το αρχικό πέναλτι δεν θα μετρά ως προς τον 
επίσημο διακανονισμό. Μόνο ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα πέναλτι μετρά. Εάν ένα 
πέναλτι αναπηδήσει είτε από δοκάρι είτε από τερματοφύλακα και αγγιχτεί ξανά πριν από 
την απονομή του γκολ, τότε αυτό θα θεωρείται χαμένο. Τα πέναλτι που απονέμονται και 
ανακαλούνται, ενώ στη συνέχεια δεν εκτελούνται, δεν θα θεωρούνται νικητήρια επιλογή ή 
απονεμηθέντα πέναλτι. Στα πέναλτι που σκοράρονται αλλά δίνεται εντολή να εκτελεστούν 
εκ νέου, το αρχικό πέναλτι δεν θα μετρά. Οποιαδήποτε στοιχήματα αφορούν κάποιο 
ελεύθερο κτύπημα θα πρέπει να προκύπτουν απευθείας από το ελεύθερο. Τα πέναλτι δεν 
μετρούν. Ο παίκτης που θα εκτελέσει το ελεύθερο θα πρέπει να είναι και ο σκόρερ του 
γκολ. Γκολ από κεφαλιά θεωρείται οποιοδήποτε γκολ προκύπτει από το κεφάλι ή τον ώμο 
κάποιου παίκτη, είτε προκύπτει από πρόθεση είτε όχι. Τα αυτογκόλ εξαιρούνται. Γκολ 
εκτός μεγάλης περιοχής θεωρείται γκολ με σουτ εκτός της περιοχής των 18 γυαρδών (της 
περιοχής πέναλτι). Τα αυτογκόλ εξαιρούνται. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σημείωσης 
γκολ με σουτ εκτός της περιοχής του πέναλτι θα μετρά, συμπεριλαμβανομένων των 
ελεύθερων. Στην αποβολή μόνο οι κάρτες που δίδονται όταν ο παίκτης είναι ενεργός στον 
αγώνα θα μετρούν. Οποιεσδήποτε κάρτες δίδονται μετά το τελικό σφύριγμα, δεν μετρούν. 
Το στοίχημα που αφορά την αποβολή παίκτη διακανονίζεται ανάλογα με το εάν 
οποιοσδήποτε ενεργός παίκτης θα λάβει μια κόκκινη κάρτα, είτε είναι απευθείας κόκκινη 
είτε αποτέλεσμα δύο κίτρινων. Εάν η κόκκινη κάρτα ανακληθεί, μέσω VAR ή άλλου 
τρόπου, τότε αυτή δεν θα αποτελεί νικητήρια επιλογή. Σε περιπτώσεις που η μπάλα 
κτυπήσει δοκάρι με αποτέλεσμα να μπει απευθείας γκολ, αυτές δεν μετρούν ως 
περιπτώσεις με δοκάρι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000
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Πως θα κερδίσει μια ομάδα (Bet 
Builder)

How will a team win? win by 2+: να κερδίσει η ομάδα με 2 ή περισσότερα γκολ διαφορά
win by 3+: να κερδίσει η ομάδα με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά
win by 4+: να κερδίσει η ομάδα με 4 ή περισσότερα γκολ διαφορά                      
win by 5+: να κερδίσει η ομάδα με 5 ή περισσότερα γκολ διαφορά                       
win by 6+: να κερδίσει η ομάδα με 6 ή περισσότερα γκολ διαφορά                      
win to nil: να κερδίσει χωρίς να δεχτεί γκολ                                                               
win from behind: να κερδίσει αφού προηγηθεί στο σκόρ άλλη επιλογή    
Win in extra-time: να κερδίσει στην παράταση
Win on penalties: να κερδίσει στα πέναλτι
Qualify - να προκριθεί                                                                                         
προσφέρεται για 90 λεπτά (90 mins), Χ ημίχρονο (1st or 2nd half), και τα 2 
ημίχρονα (Each half).

Προβλέψτε πως θα κερδίσει η επιλογή σας στην περίοδο που 
στοιχηματίζετε.                                                                                                         
Να κερδίσει στην παράταση - Για να θεωρηθεί η ομάδα σας νικητήρια 
επιλογή θα πρέπει να κερδίσει στην παράταση (2 x 15λεπτα συν 
καθυστερήσεις εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). Εάν ο αγώνας δεν 
πάει σε παράταση, αυτή θα θεωρείται χαμένη επιλογή. Εάν η αναμέτρηση 
αναβληθεί, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες για αναβολή αγώνα. Εάν η 
αναμέτρηση εγκαταλειφθεί, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες για εγκατάλειψη 
αγώνα.
Να κερδίσει στα πέναλτι - Τα στοιχήματα διακανονίζονται μόνο για 
αναμετρήσεις που πάνε σε πέναλτι. Εάν ο αγώνας δεν πάει στα πέναλτι, τότε 
αυτή θα θεωρείται χαμένη επιλογή. Εάν η αναμέτρηση αναβληθεί, ισχύουν οι 
συνήθεις κανόνες για αναβολή αγώνα. Εάν η αναμέτρηση εγκαταλειφθεί, 
ισχύουν οι συνήθεις κανόνες για εγκατάλειψη αγώνα.
Να προκριθεί - Εάν η συγκεκριμένη ομάδα που επιλέξατε προκριθεί στον 
επόμενο γύρο του επόμενου γύρου αναμετρήσεων στο συγκεκριμένο 
τουρνουά/κύπελλο/πρωτάθλημα. Εάν η αναμέτρηση αναβληθεί, ισχύουν οι 
συνήθεις κανόνες για αναβολή αγώνα. Εάν η αναμέτρηση εγκαταλειφθεί, 
ισχύουν οι συνήθεις κανόνες για εγκατάλειψη αγώνα. Σε περίπτωση 
πρόκρισης χωρίς αγώνα για οποιαδήποτε ομάδα, σας παραπέμπουμε στους 
κανόνες αναβολής του Bet Builder (1.8). 

Προ-
έναρξης*

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ BASKETBALL

Τελικό αποτέλεσμα (χωρίς 
παράταση)

3-Way Odds (Excluding OT) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα (Χωρίς 
παράταση).

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα - Χ ημίχρονο Xth Half - 3-Way 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χ περίοδος - Τελικό αποτέλεσμα Xth Quarter - 3-Way 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της Χ περιόδου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Τελικό αποτέλεσμα 1, 2 (με 
παράταση)

2-Way Odds (Including OT) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης 
πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης*

€ 20,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα Xth Half - 2-way 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου. Σε περίπτωση ισοπαλίας το 
στοίχημα θεωρείται άκυρο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας το στοίχημα θεωρείται άκυρο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Ισοπαλία όχι 
στοίχημα 

Xth Half - Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου. Σε περίπτωση ισοπαλίας το 
στοίχημα θεωρείται άκυρο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X περίοδος - Ισοπαλία όχι 
στοίχημα

Xth Quarter - Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της Χ περιόδου. Σε περίπτωση ισοπαλίας το 
στοίχημα θεωρείται άκυρο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Το μέγιστο όριο πληρωμής είναι ανά δελτίο Στοιχήματος και 
σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της 
Εταιρείας μας στο 1.13
*Για όλους τους φιλικούς αγώνες, το μέγιστο όριο 
πληρωμών σε όλα τα είδη στοιχημάτων προ έναρξης των 
γεγονότων -pre match, με * είναι €10000 (δέκα χιλιάδες 
ευρώ)

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Ένα στοίχημα στο μπάσκετ καθορίζεται με βάση το αποτέλεσμα μετά τοv λεγόμενο επιπλέον χρόνο (παράταση), εκτός εάν το συγκεκριμένο στοίχημα 
αναφέρει κάτι διαφορετικό.
Κ.2: Για σκοπούς υπολογισμού κερδών το 1ο ημίχρονο αποτελείται από τις περιόδους 1, 2 και το 2ο ημίχρονο από τις περιόδους 3, 4.

Τελικό αποτέλεσμα
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Ημίχρονο/Τελικό Halftime/Fulltime 1/1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
1/Χ: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να λήξει 
ισοπαλία
1/2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα
Χ/Χ: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και ο αγώνας να λήξει ισοπαλία
Χ/1: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
τον αγώνα
Χ/2: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει τον αγώνα
2/2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
2/Χ: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να 
λήξει ισοπαλία
2/1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα

Προβλέψτε το αποτελέσμα του 1ου ημιχρόνου καθώς και το τελικό 
αποτέλεσμα, μαζί στο ίδιο στοίχημα (επιπλέον χρόνος πιθανής παράτασης 
δεν συμπεριλαμβάνεται).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ευρωπαικό χάντικαπ European Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 
αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο 
ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χάντικαπ πόντων (με παράταση) Point Spread, Handicap (Including 
OT)

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής 
παράτασης, αφού ληφθεί υπόψιν το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της 
μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Χάντικαπ πόντων Xth Half - Point Spread 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου αφού ληφθεί υπόψιν 
το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X περίοδος - Χάντικαπ πόντων Xth Quarter - Point Spread 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της Χ περιόδου, αφού ληφθεί υπόψιν 
το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων (με παράταση) Totals (Including OT) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων - επιπλέον 
επιλογές (με παράταση)

Total Spread (Including OT)/Points 

Spread Main Line

Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων (χωρίς 
παράταση)

Totals (Regular Time) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων (ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΟ)

Totals (REGULAR TIME ONLY) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι 
στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων - 3 σημεία 
(ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΟ)

Totals 3-Way (REGULAR TIME 
ONLY)

Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
X: ακριβώς Χ πόντοι
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι ή 
ακριβώς Χ πόντοι στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Σύνολο πόντων Xth Half - Totals Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Σύνολο πόντων 
(επιπλέον επιλογές)

Xth Half - Total Spread Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στo Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X περίοδος - Σύνολο πόντων Xth Quarter - Totals Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στην 
Χ περίοδο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X περίοδος - Σύνολο πόντων 
(επιπλεον επιλογές) 

Xth Quarter - Total Spread Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στην 
Χ περίοδο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνολο πόντων γηπεδούχου 
ομάδας (με παράταση)

Totals Home Team (Including OT) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερους ή 
περισσότερους από Χ πόντους στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνολο πόντων γηπεδούχου 
ομάδας (χωρίς παράταση)

Totals Home Team (Regular Time) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερους ή 
περισσότερους από Χ πόντους στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χάντικαπ (Προβάδισμα)

Πόντοι
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Συνολο πόντων φιλοξενούμενης 
ομάδας (με παράταση)

Totals Away Team (Including OT) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερους ή 
περισσότερους από Χ πόντους στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Συνολο πόντων φιλοξενούμενης 
ομάδας (χωρίς παράταση)

Totals Away Team (Regular Time) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντους
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντους

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερους ή 
περισσότερους από Χ πόντους στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονοί/Ζυγοί πόντοι (με 
παράταση)

Odd/Even Points (Including OT) Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Μονοί/Ζυγοί πόντοι Xth Half - Odd/Even Points Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων στο Χ ημίχρονο θα είναι μονός ή ζυγός 
αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X περίοδος - Μονoί/Ζυγοί πόντοι Xth Quarter - Odd/Even Points Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων της Χ περιόδου θα είναι μονός ή ζυγός 
αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Περίοδος με τους περισσότερους 
πόντους

Highest Scoring Quarter Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε την περίοδο με τους περισσότερους πόντους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων της Χ ομάδας 
στο Χ ημίχρονο

X Half - Team Totals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το σύνολο πόντων της Χ ομάδας στο Χ ημίχρονο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο πόντων της Χ ομάδας 
στη Χ περίοδο

X Quarter - Team Totals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το σύνολο πόντων της Χ ομάδας στη Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Εύρος νίκης Winning Margins (Including OT) Γηπ 1-5 / Home 1-5 points: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 1 έως 5 πόντους 
διαφορά
Γηπ 6-10 / Home 6-10 points: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 6 έως 10 
πόντους διαφορά
Γηπ >10 / Home >10 points: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με περισσότερους 
απο 10 πόντους διαφορά
Φιλ 1-5 / Away 1-5 points: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 1 έως 5 
πόντους διαφορά
Φιλ 6-10 / Away 6-10 points: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 6 έως 10 
πόντους διαφορά
Φιλ >10 / Away >10 points: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 
περισσότερους απο 10 πόντους διαφορά

Προβλέψτε τον νικητή της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης και την διαφορά των πόντων 
ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Περίοδος με τους περισσότερους 
πόντους 

Highest Scoring Quarter 1η/1st: πρώτη περίοδος
2η/2nd: δεύτερη περίοδος
3η/3rd: τρίτη περίοδος
4η/4th: τέταρτη περίοδος
Ισοπαλία/Equals: δύο ή περισσότερες περιόδοι με το ίδιο συνολικό άθροισμα 
πόντων

Προβλέψτε σε ποια περίοδο θα σημειωθούν οι περισσότεροι πόντοι. 
Ισοπαλία αν 2 ή περισσότερες περιόδοι έχουν το ίδιο συνολικό άθροισμα 
πόντων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να σκοράρει τον X πόντο Team To Score The Xth Point 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει τον Χ πόντο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να φτάσει πρώτη στους Χ 
πόντους

Team To Win Race To X Points 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη τους Χ πόντους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X περίοδος - Να φτάσει πρώτη 
στους Χ πόντους

Xth Quarter - Which Team Wins 
Race To X Points

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη τους Χ πόντους στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να κερδίσει το τζάμπολ Team To Win The Jump Ball 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το τζάμπολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να υπάρξει παράταση Overtime Played Ναί/Yes: να υπάρξει παράταση
Όχι/No: να μην υπάρξει παράταση

Προβλέψτε αν θα υπάρξει παράταση στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

X ημίχρονο - Να φτάσει πρώτη 
στους Χ πόντους

X Half Race to Y Points Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη τους Χ πόντους στο Χ ημίχρονο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής και σύνολο πόντων 2-Way + Totals (Incl OT) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον νικητη του αγώνα μαζί με το σύνολο των πόντων 
(συμπεριλαμβάνεται η παράταση)

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διαφορά πόντων νίκης περιόδου X Quarter - Winning Margin Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε την διαφορά πόντων που θα κερδίσει η ομάδα στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Άλλα Ειδικά Στοιχήματα
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Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ TENNIS

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιός παίκτης θα κερδίσει τον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Διπλό αποτέλεσμα (1ο 
σετ/αγώνας)

Double Result (1st Set/Match) 1/1: Ο παίκτης 1 θα κερδίσει το 1ο σετ και τον αγώνα
1/2: Ο παίκτης 1 θα κερδίσει το 1ο σετ και ο παίκτης 2 θα κερδίσει τον αγώνα
2/1: Ο παίκτης 2 θα κερδίσει το 1ο σετ και ο παίκτης 1 θα κερδίσει τον αγώνα
2/2: Ο παίκτης 2 θα κερδίσει το 1ο σετ και τον αγώνα

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το 1ο σετ και ποιος παίκτης θα 
κερδίσει τον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ σετ (αγώνας με 
μέγιστο 3 σετ) ή Ακριβές σκορ 
σετ (αγώνας με μέγιστο 5 σετ)

Correct Set Score (best of 3) or 
Correct Set Score (best of 5)

(2:0; 2:1; 1:2; 0:2) ή
(3:0; 3:1; 3:2; 2:3; 1:3; 0:3)

Προβλέψτε το τελικό σκορ των σετ του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο των σετ (αγώνας με 
μέγιστο 3 σετ) ή Σύνολο των σετ 
(αγώνας με μέγιστο 5 σετ)

Total Number Of Sets (best of 3) 
or Total Number Of Sets (best of 
5)

(2, 3) ή (3, 4, 5) Προβλέψτε τον συνολικό αριθμό των σετ του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ - Χ σετ Xth Set – Correct Score Όλα τα πιθανά αποτελέσματα (γκέιμς) στο Χ σετ Προβλέψτε το ακριβές σκορ των γκέιμς του Χ σετ του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ακριβές σκορ στο Χ σετ Correct Score In Set X Όλα τα πιθανά αποτελέσματα (γκέιμς) στο Χ σετ Προβλέψτε το ακριβές σκορ των γκέιμς του Χ σετ του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής - Χ σετ Xth Set - Winner 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης που θα κερδίσει το σετ X Player To Win The Set X 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το σετ X. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χάντικαπ σετ Set Handicap 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) των σετ υπέρ του ενός παίκτη.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας σε νοκ άουτ θεσμό αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα για τα αποτελέσματα των σετ ή γκέιμς και του 
αγώνα θεωρούνται άκυρα εκτός και αν κάποια από τα στοιχήματα αυτά είχαν ήδη ολοκληρωθεί ή κριθεί.
Κ.2: Σε περίπτωση αλλαγής του συνολικού αριθμού σετ που παιχτούν σε έναν αγώνα, τα στοιχήματα αγώνα θα ισχύουν, ενώ τα στοιχήματα σετ θα είναι άκυρα, 
για παράδειγμα, εάν ένας αγώνας είχε προγραμματιστεί για "νίκη στα 5 σετ" και αλλάξει σε "νίκη στα 3 σετ", λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλου τυπογραφικού 
λάθους.
Κ.3: Σε περίπτωση πραγματοποίησης οποιασδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν:
α. Αλλαγή της επιφάνειας παιχνιδιού.
β. Αλλαγή στον τόπο διεξαγωγής.
γ. Αλλαγή από κλειστό σε ανοικτό γήπεδο και αντίστροφα.
Κ.4: Στα αθλήματα αντισφαίριση, αντιπτέριση, σνούκερ, γκολφ και σαΐτες, σε περίπτωση που αγωνίζονται μαζί 2 παίκτες εναντίων 2 άλλων παικτών, οι 
αναφορές «παίκτης 1» και «παίκτης 2» θα πρέπει να θεωρούνται σαν «παίκτες 1» και «παίκτες 2» κ.ο.κ.

Τελικό αποτέλεσμα

Σετ
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Σετ για τον παίκτη 1 Player 1 To Win A Set Ναί/Yes: ο παίκτης 1 θα κερδίσει τουλάχιστον 1 σετ
Όχι/No: ο παίκτης 1 δεν θα κερδίσει κανένα σετ

Προβλέψτε αν ο παίκτης 1 θα κερδίσει τουλάχιστον 1 σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σετ για τον παίκτη 2 Player 2 To Win A Set Ναί/Yes: ο παίκτης 2 θα κερδίσει τουλάχιστον 1 σετ
Όχι/No: ο παίκτης 2 δεν θα κερδίσει κανένα σετ

Προβλέψτε αν ο παίκτης 2 θα κερδίσει τουλάχιστον 1 σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Οποιοδήποτε σετ με 0 Any Set To Nil Ναί/Yes: θα υπάρξει σετ με 0
Όχι/No: δεν θα υπάρξει σετ με 0

Προβλέψτε αν κάποιος παίκτης θα κερδίσει οποιοσδήποτε σετ με μηδέν (6-0 
ή 0-6).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκέιμς Total Number Of Games Κάτω/Under: να παιχτούν λιγότερα από X γκέιμς 
Πάνω/Over: να παιχτούν περισσότερα από X γκέιμς

Προβλέψτε αν θα παιχτούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκέιμς στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκέιμς στο X σετ Xth Set - Total Number Of Games Κάτω/Under: να παιχτούν λιγότερα από X γκέιμς στο X σετ
Πάνω/Over: να παιχτούν περισσότερα από X γκέιμς στο X σετ

Προβλέψτε αν θα παιχτούν λιγότερα ή περισσότερα από X γκέιμς στο Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκέιμς - παίκτης 1 Total Number Of Games – Player 1 Κάτω/Under: να κερδίσει λιγότερα από X γκέιμς 
Πάνω/Over: να κερδίσει περισσότερα από X γκέιμς

Προβλέψτε αν ο παίκτης 1 θα κερδίσει λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκέιμς 
στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σύνολο γκέιμς - παίκτης 2 Total Number Of Games – Player 2 Κάτω/Under: να κερδίσει λιγότερα από X γκέιμς 
Πάνω/Over: να κερδίσει περισσότερα από X γκέιμς

Προβλέψτε αν ο παίκτης 2 θα κερδίσει λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκέιμς 
στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Χάντικαπ γκέιμς αγώνα Match Games Handicap 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) σε γκέιμς υπέρ του ενός παίκτη.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκέιμς χάντικαπ - Χ σετ Xth Set - Games Handicap 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε τον νικητή του Χ σετ, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) σε γκέιμς υπέρ του ενός παίκτη.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκέιμς χάντικαπ - Χ σετ 
(σετ/γκείμς)

Game Handicap For Set X 
(Set/Game)

1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε τον νικητή του Χ σετ, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) σε γκέιμς υπέρ του ενός παίκτη.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Zυγά γκέιμς Odd/Even Number Of Games Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκέιμς του αγώνα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μονά/Ζυγά γκέιμς στο Χ σετ Odd/Even Number Of Games In 
Set X

Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκέιμς του Χ σετ είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σκορ στο γκέιμ X του Χ σετ Score Of Game X Of Set X Όλα τα πιθανά αποτελέσματα του γκέιμ X στο Χ σετ Προβλέψτε το σκόρ του γκέιμ Χ στο Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Σκορ στο γκέιμ X του Χ σετ ή στο 
μπρέικ

Score Of Game X Of Set X Or 
Break

Όλα τα πιθανά αποτελέσματα του γκέιμ X στο Χ σετ ή στο μπρέικ Προβλέψτε το σκόρ του γκέιμ Χ στο Χ σετ ή στο μπρέικ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ποιός θα κερδίσει τo X γκέιμ του 
Χ σετ

Who Will Win Game X Of Set X 1: ο παίκτης 1
2: ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το γκέιμ X του Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Ποιός θα κερδίσει από το σετ Χ - 
Υ και Z γκέιμς

Who Will Win From Set X Games Y 
And Z

1: ο παίκτης 1
2: ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τα γκέιμς Υ and Z του Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να υπάρξει τάι-μπρέικ στον 
αγώνα

Tiebreak In Match Ναί/Yes: να παιχθεί τάι-μπρέικ
Όχι/No: να μην παιχθεί τάι-μπρέικ

Προβλέψτε αν θα υπάρξει τάι-μπρέικ στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να υπάρξει τάι-μπρέικ στο Χ σετ Tiebreak In Set X Ναί/Yes: να παιχθεί τάι-μπρέικ
Όχι/No: να μην παιχθεί τάι-μπρέικ

Προβλέψτε αν θα υπάρξει τάι-μπρέικ στο Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής και σύνολο γκέιμς 2-Way Odds & Totals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποιός παίκτης θα κερδίσει και πόσα γκείμς θα παιχτούν στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Παίκτης και ακριβώς σετ που θα 
κερδίσει

Player X to win exactly Χ set/s Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο παίκτης X θα κερδίσει ακριβώς Χ σετς στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Γκέιμς
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Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 10,000

ΧΟΚΕΪ ΠΑΓΟΥ ICE HOCKEY

Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα - Χ περίοδος Χth Period - 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της Χ περίοδου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα με παράταση 
και πέναλτι

2-Way Odds (Including OT & 
Penalties)

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα συμπεριλαμβανόμενης πιθανής 
παράτασης και διαδικασίας των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει 2 διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία - Χ περίοδος Double chance - Period X 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της Χ περιόδου, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει 2 διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας οι επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα 
θεωρούνται άκυρες και επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν 
είναι μέρος συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα - Χ 
περίοδος

Xth Period - Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της X περιόδου. Σε περίπτωση ισοπαλίας 
οι επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και 
επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος 
συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Στοίχημα χάντικαπ Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 
αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο 
ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ευρωπαικό χάντικαπ European Handicaps 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 
αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο 
ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ευρωπαϊκό χάντικαπ (με 
παράταση και πέναλτι)

European Handicap (Including OT 
and Penalties)

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένης πιθανής 
παράτασης και διαδικασίας των πέναλτι, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ευρωπαϊκό χάντικαπ περιόδου 
(περίοδος/χάντικαπ)

European Handicap For Period 
(Period/Handicap)

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα της Χ περιόδου, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ - επιπλέον επιλογές Total Spread Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ - Χ περίοδος Xth Period - Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην X 
περίοδο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα

Χάντικαπ (Προβάδισμα)

Γκολ
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Σύνολο γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Totals Home Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Totals Away Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Goals Home Team 0: να μην σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα 
1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά γκολ γηπεδούχου 
ομάδας - Χ περίοδος

Goals Home Team - Period X 0: να μην σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα 
1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Goals Away Team 0: να μην σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα 
1: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας - Χ περίοδος

Goals Away Team - Period X 0: να μην σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα 
1: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 1 γκολ
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2 γκολ
3+: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ αγώνα Correct Score Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 3:1, 3:2, 4:0, 4:1, 4:2, 4:3, 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 0:0, 1:1, 2:2, 3:3, 
4:4, 5:5, 0:1, 0:2, 1:2, 0:3, 1:3, 2:3, 0:4, 1:4, 2:4, 3:4, 0:5, 1:5, 2:5, 3:5, 4:5, 
Άλλα/Other

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ αγώνα (συμπ. 
Άλλα)

Correct Score (Including Other) Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 0-1, 0-2, 1-2, 0-3, 1-3, 2-3, 0-4, 1-4, 2-4, 3-4, 0-5, 1-5, 2-5, 0-6, 1-6, 0-
7, 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 5-0, 5-1, 5-2, 6-0, 6-1, 7-0 και 
Άλλα/Other

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ αγώνα (με 
παράταση και πέναλτι)

Correct score (Including OT and 
Penalties) 

Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 3:1, 3:2, 4:0, 4:1, 4:2, 4:3, 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 0:1, 0:2, 1:2, 0:3, 
1:3, 2:3, 0:4, 1:4, 2:4, 3:4, 0:5, 1:5, 2:5, 3:5, 4:5, Άλλα/Other

Προβλέψτε το τελικό ακριβές σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης και διαδικασίας των πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ - Χ περίοδος Correct Score - Period X Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
1:0, 2:0, 2:1, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 1:2, Άλλα/Other

Προβλέψτε το ακριβές σκορ της Χ περιόδου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβής αριθμός γκολ - Χ 
περίοδος

Exact Goals - Period X 0: δεν θα σημειωθούν γκολ 
1: θα σημειωθεί ακριβώς 1 γκολ
2: θα σημειωθούν ακριβώς 2 γκολ
3: θα σημειωθούν ακριβώς 3 γκολ
4+: θα σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειωθούν στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Επόμενο γκολ Next Goal (X:X) 1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί άλλο γκολ
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Επόμενο γκολ περιόδου 
(περίοδος/σκορ)

Next Goal For Period 
(Period/Score)

1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί άλλο γκολ 
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στην συγκεκριμένη 
περίοδο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες Both Teams To Score Ναί/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
Όχι/No: να σκοράρει μία ή καμία ομάδα

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά γκολ Odd/Even Goals Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα θα 
ειναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά γκολ (με παράταση 
και πέναλτι)

Odd/even (incl. overtime and 
penalties)

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αριθμός των γκολ είναι μονός ή ζυγός στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα, παράταση και πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει First team to Score Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελευταία ομάδα που θα 
σκοράρει

Last goal Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει τελευταία στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000
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Γκολ γηπεδούχου - γκολ 
φιλοξενούμενης

Home Goals + Away Goals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε πόσα γκολ θα σημειώσει η γηπεδούχος και πόσα η 
φιλοξενούμενη ομάδα

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Επόμενο γκολ (με παράταση και 
πέναλτι)

Next goal (Including OT and 
Penalties)

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα, παράταση και πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ περίοδος ομάδα να σκοράρει Χ Period Either Team To Score 
Yes/No

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν στην Χ περίοδο οποιαδήποτε ομάδα θα σκοράρει. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Όλες οι περιόδοι 
λιγότερα/περισσότερα γκολ

All periods under/over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν όλες οι περιόδοι ξεχωριστά έχουν λιγότερα ή περισσότερα 
από Χ γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Παράταση Χ γκολ Overtime - Xth Goal Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το Χ γκολ στην παράταση. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τρόπος επίτευξης Χ γκολ Xth Goal Method Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον τρόπο που θα επιτευχθεί το Χ γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα + Σύνολο 
γκολ

3-Way Odds + Totals 1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
2 & Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολ
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, σε 
συνδυασμό με το αν λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ θα σημειωθούν 
στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα + Σύνολο 
γκολ (με παράταση και πέναλτι)

3-Way Odds + Totals (Including 
OT and Penalties)

1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
2 & Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
λιγότερα από X γκολ
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης και διαδικασίας των πέναλτι, σε 
συνδυασμό με το αν λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ θα σημειωθούν 
στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα + Να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες

3-Way Odds + Both Teams To 
Score 

1 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
X & Ναι/Yes: ισοπαλία και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες
2 & Ναι/Yes: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
1 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
X & Όχι/No: ισοπαλία και να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες
2 & Όχι/No: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, σε 
συνδυασμό με το αν θα σκοράρουν ή όχι και οι δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα + Να 
σκοράρουν και οι 2 ομάδες (με 
παράταση και πέναλτι)

2-Way Odds + Both Teams To 
Score (Including OT and 
Penalties)

1 & Ναι/Yes: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
2 & Ναι/Yes: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
1 & Όχι/No: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες
2 & Όχι/No: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα και να μην σκοράρουν και οι δύο 
ομάδες

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης και διαδικασίας των πέναλτι, σε 
συνδυασμό με το αν θα σκοράρουν ή όχι και οι δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνδυασμένα Στοιχήματα

Άλλα Ειδικά Στοιχήματα
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Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο του αγώνα (X:X)

Team To Win The Rest Of The 
Match (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα δεδομένου ότι την στιγμή που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται 
για σκοπό στοιχήματος ότι είναι 0-0.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο της Χ περιόδου (X:X)

Team To Win The Rest Of The Χth 
Period (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο της Χ περιόδου δεδομένου 
ότι την στιγμή που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται για σκοπό 
στοιχήματος ότι είναι 0-0.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει την 
περίοδο Χ

Team To Win Period X 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει την Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες - Χ 
περίοδος

Both Teams To Score - Period X Ναί/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
Όχι/No: να σκοράρει μία ή καμία ομάδα

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι στην X περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να μην δεχθεί γκολ η 
γηπεδούχος ομάδα - Χ περίοδος

Clean Sheet Home Team - Period 
X

Ναι/Yes: η γηπεδούχος ομάδα δεν θα δεχθεί γκολ
Όχι/No: η γηπεδούχος ομάδα θα δεχθεί γκολ

Προβλέψετε αν θα δεχθεί ή όχι γκολ η γηπεδούχος ομάδα στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να μην δεχθεί γκολ η 
φιλοξενούμενη ομάδα - Χ 
περίοδος

Clean Sheet Away Team - Period X Ναι/Yes: η φιλοξενούμενη ομάδα δεν θα δεχθεί γκολ
Όχι/No: η φιλοξενούμενη ομάδα θα δεχθεί γκολ

Προβλέψετε αν θα δεχθεί ή όχι γκολ η φιλοξενούμενη ομάδα στην Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Περίοδος με τα περισσότερα 
γκολ

Highest Scoring Period 1: πρώτη περίοδος
2: δεύτερη περίοδος
3: τρίτη περίοδος
Ισοπαλία/Equals: δύο ή περισσότερες περιόδοι με το ίδιο συνολικό άθροισμα 
γκολ

Προβλέψτε σε ποια περίοδο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Εύρος νίκης Winning Margins Γηπ.1 / HT1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Γηπ.2 / HT2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Γηπ. >2 / HT>2 : η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκολ 
διαφορά
Φιλ.1 / ΑT1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Φιλ.2 / ΑΤ2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Φιλ. >2 / ΑT>2 : η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκολ 
διαφορά
X: ισοπαλία

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και την διαφορά γκολ μεταξύ των δύο 
ομάδων, στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Εύρος νίκης (με παράταση και 
πέναλτι)

Winning Margins (Including OT 
and Penalties)

Γηπ.1 / HT1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Γηπ.2 / HT2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Γηπ. >2 / HT>2 : η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκολ 
διαφορά
Φιλ.1 / ΑT1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά
Φιλ.2 / ΑΤ2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά
Φιλ. >2 / ΑT>2 : η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με περισσότερα από 2 γκολ 
διαφορά
X: ισοπαλία

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και την διαφορά γκολ μεταξύ των δύο 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης και διαδικασίας των 
πέναλτι.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Περίοδος με τα περισσότερα 
γκολ για την Χ ομάδα

Highest scoring period X team Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε την περίοδο που η Χ ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα να σκοράρει σε όλες τις 
περιόδους

X team to score in all periods Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν η Χ ομάδα θα σκοράρει σε όλες τις περιόδους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα να κερδίσει όλες τις 
περιόδους

X team to win all periods Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν η Χ ομάδα θα κερδίσει όλες τις περιόδους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα να κερδίσει 
οποιαδήποτε περίοδο

X team win either period Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν η Χ ομάδα θα κερδίσει οποιαδήποτε περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ποια ομάδα θα κερδίσει και ποια 
θα σκοράρει το πρώτο γκολ

Matchbet and 1st goal Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και ποια θα σκοράρει το πρώτο γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ποια ομάδα θα κερδίσει και ποια 
θα σκοράρει το πρώτο γκολ (με 
παράταση και πέναλτι).

Matchbet and 1st goal, including 
overtime and penalties

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και ποια θα σκοράρει το πρώτο γκολ (με 
παράταση και πέναλτι).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000
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Ποια ομάδα θα κερδίσει την 
πρώτη περίοδο και τον αγώνα 
(με παράταση και πέναλτι).

1st period and Matchbet, 
including overtime and penalties

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει την πρώτη περίοδο και τον αγώνα (με 
παράταση και πέναλτι).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γκολ Χ περιόδου Μονά/Ζυγά Odd/Even for X period Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν τα γκολ της Χ περιόδου είναι μονά ή ζυγά. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πότε θα τελειώσει ο αγώνας When Will The Game End Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε πότε θα τελειώσει ο αγώνας (κανονική διάρκεια, παράταση, 
πέναλτι)

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Παράταση στον αγώνα Will there be Overtime Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα υπάρξει παράταση στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Αγώνας στην διαδικασία των 
Πέναλτι

Match to go to Shootout Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα πάει στην διαδικασία των πέναλτι. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ HANDBALL

Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds (1X2) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα Xth Half – 3-Way 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει 2 διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Διπλή ευκαιρία Xth Half - Double chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει 2 διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα
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Ημίχρονο/τελικό Halftime/Fulltime 1/1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
1/Χ: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να λήξει 
ισοπαλία
1/2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα
Χ/Χ: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και ο αγώνας να λήξει ισοπαλία
Χ/1: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
τον αγώνα
Χ/2: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει τον αγώνα
2/2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
2/Χ: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να 
λήξει ισοπαλία
2/1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα

Προβλέψτε το αποτελέσμα του 1ου ημιχρόνου καθώς και το τελικό 
αποτέλεσμα του αγώνα, μαζί στο ίδιο στοίχημα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα με χάντικαπ 3-Way - Handicap Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα αφού ληφθεί υπόψιν το προβάδισμα 
(χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα 
με χάντικαπ 

Xth Half - 3-Way Handicap Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου αφού ληφθεί υπόψιν 
το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ασιατικό Χάντικαπ Asian Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα αφού ληφθεί υπόψιν το προβάδισμα 
(χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ασιατικό Χάντικαπ Xth Half - Asian Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου αφού ληφθεί υπόψιν 
το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι επιλογές για το 
συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και επιστρέφονται ή 
υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος συνδυαζόμενου 
στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ισοπαλία όχι 
στοίχημα 

Xth Half - Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας οι επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες 
και επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος 
συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ (επιπλέον επιλογές) Totals (Extra Selections) Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ Xth Half - Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στo Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Totals Home Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ 
γηπεδούχου ομάδας 

Xth Half - Totals Home Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στο Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Totals Away Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ 
φιλοξενούμενης ομάδας

Xth Half - Totals Away Team Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα σημειώσει λιγότερα ή περισσότερα 
από X γκολ στο Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ (Προβάδισμα)

Γκολ
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Συνολικό εύρος γκολ Total Range <47: θα σημειωθούν λιγότερα από 47 γκολ
47-49: θα σημειωθούν μεταξύ 47 και 49 γκολ
50-52: θα σημειωθούν μεταξύ 50 και 52 γκολ
53-55: θα σημειωθούν μεταξύ 53 και 55 γκολ
56-58: θα σημειωθούν μεταξύ 56 και 58 γκολ
59-61: θα σημειωθούν μεταξύ 59 και 61 γκολ
>61: θα σημειωθούν περισσότερα από 61 γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ (σε εύρος) θα σημειωθούν στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικό εύρος 
γκολ 

Xth Half - Total Range <20: θα σημειωθούν λιγότερα από 20 γκολ
20-22: θα σημειωθούν μεταξύ 20 και 22 γκολ
23-25: θα σημειωθούν μεταξύ 23 και 25 γκολ
26-28: θα σημειωθούν μεταξύ 26 και 28 γκολ
29-31: θα σημειωθούν μεταξύ 29 και 31 γκολ
32-34: θα σημειωθούν μεταξύ 32 και 34 γκολ
>34: θα σημειωθούν περισσότερα από 34 γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ (σε εύρος) θα σημειωθούν στο Χ ημίχρονο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικό εύρος γκολ 
γηπεδούχου ομάδας

Total Range Home Team <20: θα σημειωθούν λιγότερα από 20 γκολ
20-22: θα σημειωθούν μεταξύ 20 και 22 γκολ
23-25: θα σημειωθούν μεταξύ 23 και 25 γκολ 
26-28: θα σημειωθούν μεταξύ 26 και 28 γκολ
29-31: θα σημειωθούν μεταξύ 29 και 31 γκολ
32-34: θα σημειωθούν μεταξύ 32 και 34 γκολ
>34: θα σημειωθούν περισσότερα από 34 γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ (σε εύρος) θα σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικό εύρος 
γκολ γηπεδούχου ομάδας 

Xth Half - Total Range Home Team <9: θα σημειωθούν λιγότερα από 9 γκολ
9-10: θα σημειωθούν 9 ή 10 γκολ
11-12: θα σημειωθούν 11 ή 12 γκολ 
13-14: θα σημειωθούν 13 ή 14 γκολ
15-16: θα σημειωθούν 15 ή 16 γκολ
17-18: θα σημειωθούν 17 ή 18 γκολ
>18: θα σημειωθούν περισσότερα από 18 γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ (σε εύρος) θα σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικό εύρος γκολ 
φιλεξενούμενης ομάδας

Total Range Away Team <20: θα σημειωθούν λιγότερα από 20 γκολ
20-22: θα σημειωθούν μεταξύ 20 και 22 γκολ
23-25: θα σημειωθούν μεταξύ 23 και 25 γκολ 
26-28: θα σημειωθούν μεταξύ 26 και 28 γκολ
29-31: θα σημειωθούν μεταξύ 29 και 31 γκολ
32-34: θα σημειωθούν μεταξύ 32 και 34 γκολ
>34: θα σημειωθούν περισσότερα από 34 γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ (σε εύρος) θα σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Συνολικό εύρος 
γκολ φιλεξενούμενης ομάδας

Xth Half - Total Range Away Team <9: θα σημειωθούν λιγότερα από 9 γκολ
9-10: θα σημειωθούν 9 ή 10 γκολ
11-12: θα σημειωθούν 11 ή 12 γκολ 
13-14: θα σημειωθούν 13 ή 14 γκολ
15-16: θα σημειωθούν 15 ή 16 γκολ
17-18: θα σημειωθούν 17 ή 18 γκολ
>18: θα σημειωθούν περισσότερα από 18 γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ (σε εύρος) θα σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα στο 
Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά γκολ Odd/Even Goals Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα θα 
ειναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Μονά/ζυγά γκολ Xth Half - Odd/Even Goals Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ στο Χ ημίχρονο του αγώνα θα ειναι μονός 
ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνδυασμένα Στοιχήματα
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Τελικό αποτέλεσμα + Σύνολο 
γκολ

3-Way Odds + Totals 1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
2 & Κάτω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, σε 
συνδυασμό με το αν λιγότερα ή περισσότερα από X γκολ θα σημειωθούν 
στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα 
+ Σύνολο γκολ 

Xth Half - 3-Way Odds + Totals 1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ
2 & Κάτω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότερα 
από X γκολ
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου, σε συνδυασμό με το αν θα 
σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ημίχρονο με τα περισσότερα 
γκολ

Highest Scoring Half 1ο/1st: 1o ημίχρονο
2ο/2nd: 2o ημίχρονο
Ισοπαλία/Equal: θα σημειωθεί ο ίδιος αριθμός γκολ και στα 2 ημίχρονα

Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσοτερα γκολ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ημίχρονο με τα περισσότερα 
γκολ για την γηπεδούχο ομάδα

Highest Scoring Half Home Team 1ο/1st: 1ο ημίχρονο
2ο/2nd: 2ο ημίχρονο
Ισοπαλία/Equal: η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει τον ίδιο αριθμό γκολ και στα 
2 ημίχρονα

Προβλέψετε σε ποιο ημίχρονο η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει τα 
περισσότερα γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ημίχρονο με τα περισσότερα 
γκολ για την φιλοξενούμενη 
ομάδα

Highest Scoring Half Away Team 1ο/1st: 1ο ημίχρονο
2ο/2nd: 2ο ημίχρονο
Ισοπαλία/Equal: η γηπεδούχος ομάδα θα σκοράρει τον ίδιο αριθμό γκολ και στα 
2 ημίχρονα

Προβλέψετε σε ποιο ημίχρονο η φιλοξενούμενη ομάδα θα σκοράρει τα 
περισσότερα γκολ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Εύρος νίκης  Winning margins Γηπ. >10 γκολ / Home >10 goal: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει με 
περισσότερα απο 10 γκολ διαφορά
Γηπ. 6-10 γκολ / Home 6-10 goals: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει με 6 εώς 10 
γκολ διαφορά
Γηπ. 1-5 γκολ / Home 1-5 goals: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει με 1 εώς 5 γκολ 
διαφορά
Ισοπαλία / Draw: το αποτέλεσμα θα είναι ισοπαλία
Φιλ. 1-5 γκολ / Away 1-5 goals: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει με 1 εώς 5 
γκολ διαφορά
Φιλ. 6-10 γκολ / Away 6-10 goals: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει με 6 εώς 10 
γκολ διαφορά
Φιλ. >10 γκολ / Away >10 goals: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει με 
περισσότερα απο 10 γκολ διαφορά

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και την διαφορά γκολ μεταξύ των δύο 
ομάδων, στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Άλλα Ειδικά Στοιχήματα
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X ημίχρονο - Εύρος νίκης Xth Half - Winning margins Γηπ. >4 γκολ / Home >4 goal: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει με περισσότερα 
από 4 γκολ διαφορά
Γηπ. 3-4 γκολ / Home 3-4 goal: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει με 3 εώς 4 γκολ 
διαφορά
Γηπ. 1-2 γκολ / Home 1-2 goal: η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει με 1 εώς 2 γκολ 
διαφορά
Ισοπαλία / Draw: το αποτέλεσμα θα είναι ισοπαλία
Φιλ. 1-2 γκολ / Away 1-2 goal: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει με 1 εώς 2 
γκολ διαφορά
Φιλ. 3-4 γκολ / Away 3-4 goal: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει με 3 εώς 4 
γκολ διαφορά
Φιλ. >4 γκολ / Away >4 goal: η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει με περισσότερα 
από 4 γκολ διαφορά

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει και την διαφορά γκολ μεταξύ των δύο 
ομάδων, στο Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα σκοράρει 
περισσότερα γκολ σε 
οποιοδήποτε ημίχρονο

Highest Scoring Team In Either 
Half

1: η γηπεδούχος ομάδα
X: ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομαδα

Προβλέψτε αν τα περισσότερα γκολ θα σημειωθούν από την γηπεδούχο 
ομάδα ή την φιλοξενούμενη ομάδα ή και οι 2 ομάδες θα σκοράρουν τον ίδιο 
αριθμό γκολ, σε οποιοδήποτε απο τα 2 ημίχρονα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα πετύχει το Χ γκολ 
(με παράταση)

Team Το Score The Xth Goal 
(Including OT)

1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα πετύχει το Χ γκολ στην κανονική διάρκεια του 
αγώνα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα φτάσει πρώτη στα 
Χ γκολ (με παράταση)

Team Το Win Race To X Goals 
(Including OT)

1: η γηπεδούχος ομάδα
2: η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα φτάσει πρώτη στα Χ γκολ στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ VOLLEYBALL

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ πόντων Handicap (Points) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ πόντων - επιπλέον 
επιλογές

Point Spread 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ πόντων - Χ σετ Xth Set - Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ σετ αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ πόντων - επιπλέον 
επιλογές - Χ σετ

Set X - Point Spread 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ σετ αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Στην περίπτωση που ένας διαιτητής δώσει μειώσεις πόντων, τα επίσημα αποτελέσματα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης, σε όλες τις 
αγορές. 
Κ.2: Για διοργανώσεις όπου ισοπαλίες μετά από διπλούς αγώνες έχουν ένα «χρυσό σετ» για να καθορίσει ποια ομάδα θα προκριθεί (στην περίπτωση όπου 
υπάρχει ισοπαλία στoυς κερδισμένους αγώνες), τότε το «χρυσό σετ» δεν υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης. 

Τελικό αποτέλεσμα

Χάντικαπ (προβάδισμα)
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Σύνολο πόντων Totals (Points) Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντοι
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολο πόντων - Χ σετ  Xth Set - Total Points Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότεροι από X πόντοι στο X σετ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότεροι από X πόντοι στο X σετ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από X πόντοι στο Χ 
σετ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ των σετ Correct Score Of The Set Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
3:0, 3:1, 3:2, 0:3, 1:3, 2:3

Προβλέψτε το ακριβές σκορ των σετ του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικός αριθμός σετ Total Number of Sets (Best of 5) 3 σετ/sets
4 σετ/sets
5 σετ/sets

Προβλέψτε πόσα σετ θα παιχτούν συνολικά στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής - Χ σετ Xth Set - Winner 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το σετ Χ Team To Win Set X 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά - Χ σετ Set X - Odd/Even Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο Χ σετ θα είναι μονός η 
ζυγός. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόσα σετ θα ξεπεράσουν το όριο 
του σκόρ

Number Of Sets To Exceed Score 
Limit

0: κανένα σετ
1: 1 σετ
2: 2 σετ
3: 3 σετ
4: 4 σετ
5: 5 σετ

Προβλέψτε σε πόσα σετ, τουλάχιστον μια από τις ομάδες θα πετύχει 
περισσότερους απο 25 (15 στο 5ο σετ) πόντους.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θα υπάρξει Χ σετ Will there be an Xth set Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα υπάρξει Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα θα κερδίσει ακριβώς Χ 
σετ

X Team to win exactly X set/s Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν η Χ ομάδα θα κερδίσει ακριβώς Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόσα σετ θα αποφασιστούν με 
έξτρα πόντους

How many sets will be decided by 
extra points

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε πόσα σετ θα αποφασιστούν με έξτρα πόντους (περισσότερους 
από όσους προβλέπονται κανονικά).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα θα κερδίσει ένα σετ X Team to win a set Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν η Χ ομάδα θα κερδίσει ένα σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Αριθμός σετ Πάνω/Κάτω Total Sets Over / Under Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον αριθμό του συνόλου των σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΣΑΛΑΣ

FUTSAL

Σετ / Πόντοι

Τελικό αποτέλεσμα
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Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds (1X2) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα Xth Half - 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το Χ ημίχρονο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Draw No Bet 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι επιλογές για το 
συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και επιστρέφονται ή 
υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος συνδυαζόμενου 
στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Xάντικαπ αγώνα 3-Way - Handicap Odds (0:1, 1:0, 2:0, 0:2)
1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 
αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ της μίας από τις δύο 
ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ Xth Half - Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο γκολ 
(επιπλέον επιλογές)

Xth Half - Totals (Extra Selections) Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά γκολ γηπεδούχου 
ομάδας

Total Goals Home Team 0-1: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 0-1 γκολ
2-3: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 2-3 γκολ
4-5: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 4-5 γκολ
6+: η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει 6 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικά γκολ φιλοξενούμενης 
ομάδας

Total Goals Away Team 0-1: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 0-1 γκολ
2-3: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 2-3 γκολ
4-5: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 4-5 γκολ
6+: η φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει 6 ή περισσότερα γκολ

Προβλέψτε πόσα γκολ θα σκοράρει η φιλοξενούμενη ομάδα στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ Correct Score Όλα τα πιθανά αποτελέσματα από 0:0 μέχρι 19:19 Προβλέψτε το ακριβές σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Ακριβές σκορ Xth Half - Correct Score Όλα τα πιθανά αποτελέσματα του Χ ημιχρόνου από 0:0 μέχρι 19:19 Προβλέψτε το ακριβές σκορ του Χ ημιχρόνου. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Επόμενο γκολ Next Goal 1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ 
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Επόμενο γκολ Xth Half - Next Goal 1: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα
Κανένα γκολ/No goal: δεν θα σημειωθεί γκολ 
2: το επόμενο γκολ θα το σημειώσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το επόμενο γκολ στο Χ ημίχρονο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/Ζυγά γκολ Odd/Even Goals Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός των γκολ θα είναι μονός η ζυγός. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο του αγώνα (X:X)

Team to Win The Rest of The 
Match (Χ:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποιά ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα δεδομένου ότι την στιγμή που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται 
ότι είναι 0-0.  

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο Χ ημίχρονο (X:X)

Team to Win The Rest of The Xth 
Half (Χ:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο ημίχρονο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου ημιχρόνου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο ημίχρονο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο Χ ημίχρονο, δεδομένου ότι 
την στιγμή που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται ότι είναι 0-0.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Άλλα Ειδικά Στοιχήματα

Γκολ

Χάντικαπ (προβάδισμα)
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Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες Both Teams To Score Ναι/Yes: να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
Όχι/No: να σκοράρει μία ή καμία ομάδα

Προβλέψτε αν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή όχι στην κανονική διάρκεια 
του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

MOTOR SPORTS

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής Αγώνα Winner of the race Οδηγός Προβλέψετε τον νικητή του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις

Finish In Top X Οδηγός Προβλέψετε τον οδηγό που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γρηγορότερος γύρος Fastest Lap Οδηγός Προβλέψετε τον οδηγό που θα πραγματοποιήσει τον γρηγορότερο γύρο στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής προκριματικών Qualifying Winner Οδηγός Προβλέψετε τον νικητή των προκριματικών του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις του προκριματικού αγώνα

Qualifying Finish In Top X Οδηγός Προβλέψετε τον οδηγό που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις του 
προκριματικού αγώνα. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Head-to-head Head to Head 1: O οδηγός A θα τερματίσει πιο μπροστά 
2: Ο οδηγός Β θα τερματίσει πιο μπροστά

Προβλέψετε ποιος οδηγός από τους δύο θα τερματίσει πιο μπροστά από τον 
άλλο οδηγό. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ BADMINTON

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Στα αθλήματα αντισφαίριση, αντιπτέριση, σνούκερ, γκολφ και σαΐτες, σε περίπτωση που αγωνίζονται μαζί 2 παίκτες εναντίων 2 άλλων παικτών, οι 
αναφορές «παίκτης 1» και «παίκτης 2» θα πρέπει να θεωρούνται σαν «παίκτες 1» και «παίκτες 2» κ.ο.κ.

Γενικοί Κανόνες                                                                                                                            Κ.1: Όλα τα στοιχήματα πληρώνονται σύμφωνα με την επίσημη θέση 
στο πόντιουμ και όποιες επόμενες αλλαγές στα αποτελέσματα, είτε λόγω πειθαρχικής εκδίκασης ή διαφορετικά, θα αγνοούνται. 
Όπου δεν έχει αποκτηθεί θέση στο βάθρο όλα τα στοιχήματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τους κανόνες της Federation Internationale de L'Automobile (FIA) 
για την Φόρμουλα 1, FIM και άλλες επίσημες ομοσπονδίες κανονισμών. 
Αυτοί οι κανόνες καλύπτουν τη Φόρμουλα 1, MotoGP, Γερμανικά DTM, WTTC, Superbike, Supersport και Trial.                                                               Κ.2: Τα 
στοιχήματα ισχύουν ακόμη και αν ο ανταγωνιστής δεν αγωνιστεί. Η κούρσα ορίζεται ότι έχει ξεκινήσει αφότου έχει δοθεί το σήμα να ξεκινήσει ο γύρος της 
προθέρμανσης. Εάν ένας αγώνας σταματήσει και ξεκινήσει ξανά τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από όποια αλλαγή στην κατάταξη.

Τελικό αποτέλεσμα

Χάντικαπ (προβάδισμα)
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Χάντικαπ Handicap 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα κερδίσει τον αγώνα, αφου ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ ενός εκ των δύο παικτών.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ασιατικό χάντικαπ Asian Handicap 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα κερδίσει τον αγώνα, αφου ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ ενός εκ των δύο παικτών.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ασιατικό χάντικαπ - Χ σετ Xth Set - Asian Handicap 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα κερδίσει το Χ σετ, αφου ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ ενός εκ των δύο παικτών.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων Totals Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντοι
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων - Χ σετ Xth Set - Totals Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντοι
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στο Χ 
σετ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Παίκτης που θα πετύχει τον Χ 
πόντο - Χ σετ

Xth Set - Who Scores The Xth 
Point

1: ο παίκτης 1
2: ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα πετύχει τον Χ πόντο στο Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Παίκτης που θα φτάσει πρώτος 
στους Χ πόντους - Χ σετ

Xth Set - Who Wins Race to X 
Points

1: ο παίκτης 1
2: ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος παίκτης θα φτάσει πρώτος στους Χ πόντους στο Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Συνολικός αριθμός σετ Total Number Of Sets (Best Of 3) 2 σετ/sets
3 σετ/sets

Προβλέψτε πόσα σετ θα παιχτούν συνολικά στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές σκορ Correct Score (Best Of 3 Sets) Διαλέξτε από τις εξής επιλογές:
2:0, 2:1, 0:2, 1:2

Προβλέψτε το ακριβές σκορ των σετ του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής - Χ σετ Xth Set – Winner 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Παίκτης που θα κερδίσει το σετ Χ Who Wins Set X 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του Χ σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόσα σετ θα ξεπεράσουν το όριο 
του σκόρ

How Many Sets Will Exceed Score 
Limit (Best Of 5)

0: κανένα σετ
1: 1 σετ
2: 2 σετ
3: 3 σετ
4: 4 σετ
5: 5 σετ

Προβλεψτε πόσα σετ θα ξεπεράσουν το όριο των πόντων (δηλαδή ο νικητής 
θα σημειώσει περισσότερους από 21 πόντους στο σετ).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά - Χ σετ Xth Set - Odd/Even Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός των πόντων στο Χ σετ θα είναι μονός η 
ζυγός. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ BASEBALL

Τελικό αποτέλεσμα Winner (incl. Extra Innings) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα νικήσει τον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σετ / Πόντοι

Τελικό αποτέλεσμα
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Χάντικαπ Handicap (incl. Extra Innings) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ μιας από τις 2 ομάδες (συμπεριλαμβάνονται έξτρα 
ίννινγκ).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ίννινγκ 1x2 Χ Inning - 1x2 Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα νικήσει στο Χ ίννινγκ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ-Υ ίννινγκ 1x2 Innings Χ to Υ - 1x2 Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια μεταξύ Χ και Υ ίννινγκ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ-Υ ίννινγκ Χάντικαπ Innings Χ to Υ - Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ Χ και Υ ίννινγκ, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ μιας από τις 2 ομάδες

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα σύνολο πόντων X Total (incl. Extra Innings) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι από 
την Χ ομάδα (συμπεριλαμβάνονται έξτρα ίννινγκ).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και σύνολο πόντων Winner & Total (incl. Extra 
Innings)

Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε την νικήτρια ομάδα και αν θα σημειωθούν 
λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι (συμπεριλαμβάνονται έξτρα 
ίννινγκ).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων Total (incl. Extra Innings) Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερoι από Χ πόντοι
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στον 
αγώνα (συμπεριλαμβάνονται έξτρα ίννινγκ).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ίννινγκ σύνολο πόντων Χ Inning - Total Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στο 
Χ ίννινγκ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ-Υ ίννινγκ σύνολο πόντων Innings Χ to Υ - Total Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι 
μεταξύ Χ και Υ ίννινγκ.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/Ζυγά Odd/Even (incl. Extra Innings) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων θα ειναι μονός ή ζυγός 
αριθμός(συμπεριλαμβάνονται έξτρα ίννινγκ).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο ίννινγκ Ιnning - total Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ ίννινγκ στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AMERICAN 
FOOTBALL

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα (3-Way) 3-Way Odds Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ Χ περιόδου Handicap (incl. overtime) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, 
αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ μιας από τις 2 ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόντοι

Τελικό αποτέλεσμα
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Χάντικαπ Χ ημιχρόνου X Half - Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ μιας από τις 2 ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ Χ περιόδου X Quarter - Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της Χ περιόδου, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) υπέρ μιας από τις 2 ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ημίχρονο/Τελικό Halftime/Fulltime Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα μαζί 
στην ίδια επιλογή στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Draw No Bet Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα . Σε περίπτωση ισοπαλίας οι 
επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και 
επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος 
συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα Χ ημιχρόνου X Half - 3-Way Odds Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το Χ ημίχρονο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Χ 
ημιχρόνου

X Half - Draw no Bet Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου . Σε περίπτωση ισοπαλίας 
οι επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και 
επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος 
συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα Χ περιόδου X Quarter - 3-Way Odds Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει την Χ περίοδο. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ισοπαλία όχι στοίχημα Χ 
περιόδου

X Quarter - Draw no Bet Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της Χ περιόδου. Σε περίπτωση ισοπαλίας 
οι επιλογές για το συγκεκριμένο στοίχημα θεωρούνται άκυρες και 
επιστρέφονται ή υπολογίζονται ως 1.00 (μονάδα) αν είναι μέρος 
συνδυαζόμενου στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα σύνολο γκολ Totals X Team Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ από τη 
Χ ομάδα στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ημίχρονο σύνολο γκολ X Half - Totals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

 Χ ημίχρονο Χ ομάδα Μονά/Ζυγά X half - Χ Team Odd / Even Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της Χ ομάδας στο Χ ημίχρονο του αγώνα 
θα ειναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ περίοδος σύνολο γκολ X Quarter - Totals Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στη Χ 
περίοδο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Περίοδος με περισσότερα γκολ Highest Scoring Quarter Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε σε ποια περίοδο θα σημειωθούν τα περισσότερα τέρματα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα Μονά/Ζυγά X Odd / Even Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της Χ ομάδας θα ειναι μονός ή ζυγός 
αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χ ομάδα Μονά/Ζυγά (συμπ. 
Παράταση)

X Odd / Even (incl. overtime) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της Χ ομάδας θα ειναι μονός ή ζυγός 
αριθμός (συμπεριλαμβάνεται παράταση).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

 Μονά/Ζυγά Odd / Even Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ θα ειναι μονός ή ζυγός αριθμός. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

 Μονά/Ζυγά (συμπ. Παράταση) Odd / Even (incl. overtime) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ της Χ ομάδας θα ειναι μονός ή ζυγός 
αριθμός (συμπεριλαμβάνεται παράταση).

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

 Χ ημίχρονο Μονά/Ζυγά X Half - Odd / Even Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν το σύνολο των γκολ στο Χ ημίχρονο του αγώνα θα ειναι μονός 
ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γκολ
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Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ

BEACH 
SOCCER

Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: Ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκολ Totals Κάτω/Under: να σημειωθούν λιγότερα από X γκολ
Πάνω/Over: να σημειωθούν περισσότερα από X γκολ

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ γκολ στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΣΝΟΥΚΕΡ SNOOKER

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Στα αθλήματα αντισφαίριση, αντιπτέριση, σνούκερ, γκολφ και σαΐτες, σε περίπτωση που αγωνίζονται μαζί 2 παίκτες εναντίων 2 άλλων παικτών, οι 
αναφορές «παίκτης 1» και «παίκτης 2» θα πρέπει να θεωρούνται σαν «παίκτες 1» και «παίκτες 2» κ.ο.κ.

Τελικό αποτέλεσμα

Γκολ

Τελικό αποτέλεσμα

Page 46



Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΓΚΟΛΦ GOLF

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2 

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
X: ισοπαλία
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει ο παίκτης 1 ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει ο παίκτης 1 ή ο παίκτης 2
X2: να κερδίσει παίκτης 2 ή να λήξει ισοπαλία

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΠΥΓΜΑΧΙΑ BOXING
Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1

2: να κερδίσει ο παίκτης 2
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Προ-

έναρξης
€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα (3-way) 3-Way Odds Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γύρων Total/Under/Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα έχει λιγότερους η περισσότερους από Χ γύρους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Αγώνας να κριθεί στο τελικό 
κουδούνι

Will the fight go the distance Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα κριθεί στο τελικό κουδούνι. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και ακριβής αριθμός 
γύρων

Winner & exact rounds Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα και τον ακριβή αριθμό των γύρων. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και αριθμός γύρων Winner & round range Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα και τον αριθμό των γύρων. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μέθοδος που θα τελειώσει ο 
αγώνας

Winning method Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε την μέθοδο που θα τελειώσει ο αγώνας. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Στα αθλήματα αντισφαίριση, αντιπτέριση, σνούκερ, γκολφ και σαΐτες, σε περίπτωση που αγωνίζονται μαζί 2 παίκτες εναντίων 2 άλλων παικτών, οι 
αναφορές «παίκτης 1» και «παίκτης 2» θα πρέπει να θεωρούνται σαν «παίκτες 1» και «παίκτες 2» κ.ο.κ.

Τελικό αποτέλεσμα
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Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΣΑ'Ι'ΤΕΣ DARTS

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα (3-way) 3-Way Odds Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, χρησιμοποιώντας μια 
επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σετ Προβάδισμα Set Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα των σετ, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) υπέρ ενός από τους 2 παίκτες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ακριβές Σκορ Correct Set Score (best of 5 sets) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το ακριβές σκόρ των σετ. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πρώτος παίκτης 180 πόντους First player to score a 180 Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει 180 πόντους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Παίκτης περισσότερα 180ρια Most 180s Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σκοράρει τα περισσότερα 180ρια. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόσα 180ρια Total 180s Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε πόσα 180ρια θα έχει ο αγώνας. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόσα 180ρια Χ παίκτης Total 180s Player Χ Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε πόσα 180ρια θα σκοράρει ο Χ παίκτης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων Totals/Under/Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα έχει λιγότερους ή περισσότερους από Χ πόντους Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Στα αθλήματα αντισφαίριση, αντιπτέριση, σνούκερ, γκολφ και σαΐτες, σε περίπτωση που αγωνίζονται μαζί 2 παίκτες εναντίων 2 άλλων παικτών, οι 
αναφορές «παίκτης 1» και «παίκτης 2» θα πρέπει να θεωρούνται σαν «παίκτες 1» και «παίκτες 2» κ.ο.κ.

Τελικό αποτέλεσμα
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Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΚΡΙΚΕΤ CRICKET

Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
X: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα (μετά από Χ 
overs)

3-Way Odds (after X overs) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
X: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα μετά 
από Χ overs.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα συμπεριλ. 
super over

Match winner, including super 
over

1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων super over.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο runs Total runs Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε αν στον αγώνα θα έχει λιγότερα ή περισσότερα από X runs. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Runs Γηπεδούχου Ομάδας Runs Home Team 0-99, 100-119, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159, 160-169, 170-189, 190+ ή 
οποιοδήποτε άλλο εύρος επιλογών

Προβλέψτε τον αριθμό των runs της Γηπεδούχου Ομάδας. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Runs Φιλοξενούμενης Ομάδας Runs Away Team 0-99, 100-119, 120-129, 130-139, 140-149, 150-159, 160-169, 170-189, 190+ ή 
οποιοδήποτε άλλο εύρος επιλογών

Προβλέψτε τον αριθμό των runs της Φιλοξενούμενης Ομάδας. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο runs Γηπεδούχου 
Ομάδας

Total runs Home Team Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε αν η γηπεδούχος ομάδα θα έχει λιγότερα ή περισσότερα από X 
runs στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο runs Φιλοξενούμενης 
Ομάδας

Total runs Away Team Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε αν η φιλοξενούμενη ομάδα θα έχει λιγότερα ή περισσότερα από X 
runs στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά runs Odd/Even Number of runs Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν ο συνολικός αριθμός των runs θα είναι μονός η ζυγός. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά runs Γηπεδούχου 
Ομάδας για over X στα Nth 
innings

Odd/Even number of runs Home 
Team for over X in Nth innings

Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν θα είναι μονά/ζυγά τα runs Γηπεδούχου Ομάδας για το over X 
στα Nth innings.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονά/ζυγά runs Φιλοξενούμενης 
Ομάδας για over X στα Nth 
innings

Odd/Even number of runs Away 
Team for over X in Nth innings

Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν θα είναι μονά/ζυγά τα runs Φιλοξενούμενης Ομάδας για το over 
X στα Nth innings.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Επόμενη αποβολή (caught / not 
caught)

Next dismissal (caught / not 
caught)

Caught, Not Caught Προβλέψτε αν η επόμενη αποβολή θα είναι Caught ή Not Caught. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Επόμενη αποβολή Next dismissal Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped, Others Προβλέψτε αν η επόμενη αποβολή θα είναι Caught, Bowled, LBW, Run Out, 
Stumped ή Others.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Runs Γηπεδούχου Ομάδας μετά 
από Χ overs

Runs Home Team after X overs  0-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-94, 95+ ή οποιαδήποτε άλλα. Προβλέψτε πόσα θα είναι τα Runs της Γηπεδούχου Ομάδας μετά από Χ 
overs.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Runs Φιλοξενούμενης Ομάδας 
μετά από Χ overs

Runs Away Team after X overs  0-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-94, 95+ ή οποιαδήποτε άλλα. Προβλέψτε πόσα θα είναι τα Runs της Φιλοξενούμενης Ομάδας μετά από Χ 
overs.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Χ runs Γηπεδούχου 
Ομάδας μετά από Υ overs

Total X runs Home Team after Y 
overs

Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε το σύνολο Χ runs της Γηπεδούχου Ομάδας μετά από Υ overs. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Χ runs Φιλοξενούμενης 
Ομάδας μετά από Υ overs

Total X runs Away Team after Y 
overs

Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε το σύνολο Χ runs της Φιλοξενούμενης Ομάδας μετά από Υ overs. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Χ runs Γηπεδούχου 
Ομάδας για το over Ζ στο Νth 
innings

Total X runs Home Team for over 
Z in Nth innings

Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε το σύνολο Χ runs της Γηπεδούχου Ομάδας για το over Ζ στο Νth 
innings.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Χ runs Φιλοξενούμενης 
Ομάδας για το over Ζ στο Νth 
innings

Total X runs Away Team for over Z 
in Nth innings

Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε το σύνολο Χ runs της Φιλοξενούμενης Ομάδας για το over Ζ στο 
Νth innings.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: τα Χ,Υ,Ζ, Ν αντιστοιχούν σε μεταβλητές αξίες, πχ Χ over εννοείται 1ο ή 2ο over. Στα στοιχήματα που προσφέρονται γίνεται διευκρίνηση σε τι αναφέρονται.
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Σύνολο Χ runs Γηπεδούχου 
Ομάδας στο Υth delivery για το 
over Ζ στο Νth innings

Total X runs Home Team in Yth 
delivery of over Z in Nth innings

Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε το σύνολο Χ runs της Γηπεδούχου Ομάδας στο Υth delivery για 
το over Ζ στο Νth innings.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Χ runs Φιλοξενούμενης 
Ομάδας στο Υth delivery για το 
over Ζ στο Νth innings

Total X runs Away Team in Yth 
delivery of over Z in Nth innings

Κάτω/Under: λιγότερα από X runs
Πάνω/Over: περισσότερα από X runs

Προβλέψτε το σύνολο Χ runs της Φιλοξενούμενης Ομάδας στο Υth delivery 
για το over Ζ στο Νth innings.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ποια ομάδα θα προηγείται μετά 
από Χ overs

Which team will lead after X overs 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
X: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε ποια ομάδα θα προηγείται μετά από Χ overs. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θα υπάρξει superover? Will there be a superover? Yes=Ναι                                                        Νο=Όχι Προβλέψτε αν θα υπάρξει superover?. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΡΑΓΚΜΠΙ - 
ΡΑΓΚΜΠΙ (UNION-
LEAGUE)

RUGBY - RUGBY 
(UNION-LEAGUE)

Τελικό αποτέλεσμα 3-Way Odds (1X2) 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Διπλή ευκαιρία Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα
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Ημίχρονο/Τελικό Halftime/Fulltime 1/1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
1/Χ: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να λήξει 
ισοπαλία
1/2: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η φιλοξενούμενη 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα
Χ/Χ: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και ο αγώνας να λήξει ισοπαλία
Χ/1: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει 
τον αγώνα
Χ/2: το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισοπαλία και η φιλοξενούμενη ομάδα να 
κερδίσει τον αγώνα
2/2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και τον αγώνα
2/Χ: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και ο αγώνας να 
λήξει ισοπαλία
2/1: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο και η γηπεδούχος 
ομάδα να κερδίσει τον αγώνα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου και το τελικό αποτέλεσμα μαζί 
στην ίδια επιλογή στοιχήματος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Τελικό αποτέλεσμα Xth Half - 3-Way Odds 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
Χ: ισοπαλία
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Διπλή ευκαιρία Xth Half - Double Chance 1X: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του Χ ημίχρονου συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων, χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο 
διαφορετικά σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο του αγώνα (X:X)

Team To Win The Rest Of The 
Match (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι την 
στιγμή που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται για σκοπό στοιχήματος 
ότι είναι 0-0.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Ομάδα που θα κερδίσει το 
υπόλοιπο Χ ημίχρονο (X:X)

Team To Win The Rest of the Xth 
Half (X:X)

1: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο
X: το αποτέλεσμα του υπόλοιπου να είναι ισοπαλία
2: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει το υπόλοιπο

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το υπόλοιπο Χ ημίχρονο 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, δεδομένου ότι την στιγμή 
που παίζεται το στοίχημα το σκορ θεωρείται για σκοπό στοιχήματος ότι είναι 
0-0.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα + Σύνολο 
πόντων X

 3-Way Odds + Totals X 1 & Κάτω/Under: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν λιγότεροι 
από X πόντοι
1 & Πάνω/Over: η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότεροι από X πόντοι
Χ & Κάτω/Under: ισοπαλία και να σημειωθούν λιγότεροι από X πόντοι
Χ & Πάνω/Over: ισοπαλία και να σημειωθούν περισσότεροι από X πόντοι
2 & Κάτω/Under: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
λιγότεροι από X πόντοι
2 & Πάνω/Over: η φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει και να σημειωθούν 
περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με το αν 
λιγότεροι ή περισσότεροι από X πόντοι θα σημειωθούν στον αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ πόντων Point Spread, Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής 
παράτασης, αφού ληφθεί υπόψιν το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της 
μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Χάντικαπ πόντων Xth Half - Point Spread 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου αφού ληφθεί υπόψιν 
το προβάδισμα (χάντικαπ) υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων Totals Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντοι
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο πόντων Xth Half - Totals Κάτω/Under: λιγότεροι από X πόντοι
Πάνω/Over: περισσότεροι από X πόντοι

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότεροι ή περισσότεροι από Χ πόντοι στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μονοί/Ζυγοί πόντοι Odd/Even Points Μονά/Odd: μονός αριθμός
Ζυγά/Even: ζυγός αριθμός

Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων στην κανονική διάρκεια του αγώνα θα 
είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Πόντοι

Χάντικαπ (Προβάδισμα)
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Tries Τελικό αποτέλεσμα Tries 3-Way Odds (1X2) 1: να κερδίσει στα Tries η γηπεδούχος ομάδα 
Χ: ισοπαλία στα Tries
2: να κερδίσει στα Tries η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα στα 
Tries συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Tries Διπλή ευκαιρία Tries Double Chance 1X: να κερδίσει στα Tries η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει στα Tries η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στα Tries

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του 
αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων στα Tries, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Tries Total Tries Κάτω/Under: λιγότερα από X Tries
Πάνω/Over: περισσότερα από X Tries

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ Tries στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Tries Χάντικαπ Tries Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής 
παράτασης, αφού ληφθεί υπόψιν το προβάδισμα (χάντικαπ) των Tries υπέρ 
της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Tries Γηπεδούχου 
Ομάδας

Total Tries Home Team Κάτω/Under: λιγότερα από X Tries
Πάνω/Over: περισσότερα από X Tries

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν από την γηπεδούχο ομάδα λιγότερα ή 
περισσότερα από Χ Tries στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο Tries Φιλοξενούμενης 
Ομάδας

Total Tries Away Team Κάτω/Under: λιγότερα από X Tries
Πάνω/Over: περισσότερα από X Tries

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν από την φιλοξενούμενη ομάδα λιγότερα ή 
περισσότερα από Χ Tries στην κανονική διάρκεια του αγώνα 
συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Tries Τελικό 
αποτέλεσμα 

Xth Half - Tries 3-Way Odds (1X2) 1: να κερδίσει στα Tries η γηπεδούχος ομάδα 
Χ: ισοπαλία στα Tries
2: να κερδίσει στα Tries η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου στα Tries. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Tries Διπλή ευκαιρία Xth Half - Tries Double Chance 1X: να κερδίσει στα Tries η γηπεδούχος ομάδα ή να λήξει ισοπαλία
12: να κερδίσει στα Tries η γηπεδούχος ομάδα ή η φιλοξενούμενη ομάδα
X2: να λήξει ισοπαλία ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στα Tries

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του Χ ημιχρόνου στα Tries, 
χρησιμοποιώντας μια επιλογή η οποία περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 
σημεία.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο Tries Xth Half - Total Tries Κάτω/Under: λιγότερα από X Tries
Πάνω/Over: περισσότερα από X Tries

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από Χ Tries στο Χ 
ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Tries Χάντικαπ Xth Half - Tries Handicap 1: να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2: να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, του Χ ημιχρόνου, αφού ληφθεί υπόψιν 
το προβάδισμα (χάντικαπ) των Tries υπέρ της μίας από τις δύο ομάδες.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο Tries 
Γηπεδούχου Ομάδας

Xth Half - Total Tries Home Team Κάτω/Under: λιγότερα από X Tries
Πάνω/Over: περισσότερα από X Tries

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν από την γηπεδούχο ομάδα λιγότερα ή 
περισσότερα από Χ Tries στο Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

X ημίχρονο - Σύνολο Tries 
Φιλοξενούμενης Ομάδας

Xth Half - Total Tries Away Team Κάτω/Under: λιγότερα από X Tries
Πάνω/Over: περισσότερα από X Tries

Προβλέψτε αν θα σημειωθούν από την φιλοξενούμενη ομάδα λιγότερα ή 
περισσότερα από Χ Tries στο Χ ημίχρονο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ WATERPOLO

Tries
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Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1
2: να κερδίσει ο παίκτης 2

Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΠΟΛΙΤΙΚΗ POLITICS

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις

Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις της 
διοργάνωσης ή του γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής προκριματικού γύρου Qualifying round Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον νικητή των προκριματικών της διοργάνωσης ή του 
γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις του προκριματικού γύρου 

Qualifying round Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις του 
προκριματικού γύρου. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Head-to-head Head to Head 1: O διαγωνιζόμενος A θα τερματίσει πιο μπροστά 
2: Ο διαγωνιζόμενος Β θα τερματίσει πιο μπροστά

Προβλέψετε ποιος διαγωνιζόμενος από τους δύο θα τερματίσει πιο μπροστά 
από τον άλλο διαγωνιζόμενο. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ENTERTAINMENT

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα

Γενικοί Κανόνες                                                                                                                           Όλα τα στοιχήματα σε μια εκλογική αναμέτρηση είναι μόνο μονά. Σε 
περίπτωση που λανθασμένα γίνουν αποδεκτά πολλαπλά στοιχήματα, θα διευθετηθούν ως μονά με τις πρέπουσες αποδόσεις.Η διευθέτηση όλων των 
στοιχημάτων θα βασίζεται στις συνολικές καταμετρημένες ψήφους κατά την εκλογική διαδικασία, και όχι σε οποιαδήποτε επακόλουθη νομική ένσταση. Τα 
επίσημα αποτελέσματα θα επιβεβαιώνονται από την επίσημη αρχή κάθε Χώρας.                                                                                                                                                                                           

Γενικοί Κανόνες
Αφορά διαγωνισμούς τραγουδιού, ταλέντων, βραβεία τηλεόρασης/ταινιών και reality shows. H διευθέτηση καθορίζεται από τα επίσημα αποτελέσματα. Οι 
αγορές προσφέρονται μόνο προ της έναρξης και κατά τη διάρκεια του πραγματικού χρόνου διεξαγωγής των γεγονότων, και δεν προσφέρονται για γεγονότα 
των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί, ανεξάρτητα αν αυτό δεν είναι γνωστό για τους παίκτες, ή δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα 
από τη διοργανώτρια Αρχή.
Κανονισμοί Dead-Heat εφαρμόζονται όπου χρειάζεται. Τα στοιχήματα διευθετούνται ως χαμένα εάν κάποια χώρα/διαγωνιζόμενος δεν τερματίσει στον 
διαγωνισμό, π.χ λόγω αποκλεισμού. Αν δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες αποχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη αγορά αποχώρησης, και υπάρχει ξεκάθαρη 
σειρά αποχώρησης, τότε η σειρά θα μετρήσει για σκοπούς διευθέτησης. Αν δεν είναι ξεκάθαρη η σειρά αποχώρησης, τότε εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. 
Παίκτες που αποχωρούν είτε με ψήφους είτε από δική τους επιλογή, αντιμετωπίζονται ως χαμένοι.
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Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις

Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις της 
διοργάνωσης ή του γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής προκριματικού γύρου Qualifying round Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον νικητή των προκριματικών της διοργάνωσης ή του 
γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις του προκριματικού γύρου 

Qualifying round Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις του 
προκριματικού γύρου. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Head-to-head Head to Head 1: O διαγωνιζόμενος A θα τερματίσει πιο μπροστά 
2: Ο διαγωνιζόμενος Β θα τερματίσει πιο μπροστά

Προβλέψετε ποιος διαγωνιζόμενος από τους δύο θα τερματίσει πιο μπροστά 
από τον άλλο διαγωνιζόμενο. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΣΚΑΚΙ CHESS

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις

Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις της 
διοργάνωσης ή του γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής προκριματικού γύρου Qualifying round Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον νικητή των προκριματικών της διοργάνωσης ή του 
γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις του προκριματικού γύρου 

Qualifying round Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις του 
προκριματικού γύρου. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Head-to-head Head to Head 1: O διαγωνιζόμενος A θα τερματίσει πιο μπροστά 
2: Ο διαγωνιζόμενος Β θα τερματίσει πιο μπροστά

Προβλέψετε ποιος διαγωνιζόμενος από τους δύο θα τερματίσει πιο μπροστά 
από τον άλλο διαγωνιζόμενο. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ATHLETICS

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής Αγώνα Winner of the race Διαγωνιζόμενος Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις

Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις της 
διοργάνωσης ή του γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής προκριματικών Qualifying Winner Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον νικητή των προκριματικών της διοργάνωσης ή του 
γεγονότος.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Τερματισμός στις πρώτες Χ 
θέσεις του προκριματικού αγώνα

Qualifying Finish In Top X Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις του 
προκριματικού γύρου. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Head-to-head Head to Head 1: O διαγωνιζόμενος A θα τερματίσει πιο μπροστά 
2: Ο διαγωνιζόμενος Β θα τερματίσει πιο μπροστά

Προβλέψετε ποιος διαγωνιζόμενος από τους δύο θα τερματίσει πιο μπροστά 
από τον άλλο διαγωνιζόμενο. 

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γρηγορότερος Fastest Διαγωνιζόμενος Προβλέψετε τον διαγωνιζόμενο που θα πραγματοποιήσει τον γρηγορότερο 
χρόνο.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες                                                                                                                            Στοίχημα Νικητή - Ισχύουν όλα τα στοιχήματα, ανεξάρτητα από το αν θα 
διαγωνιστεί ο παίκτης ή όχι. Ισχύουν όροι ισοπαλίας (dead-heat).
Τα στοιχήματα head to head διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του τουρνουά. Αν κάποιος παίκτης αντικατασταθεί, τα στοιχήματα 
ακυρώνονται και τα χρήματα επιστρέφονται.
Στην περίπτωση που μία αναμέτρηση ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.       

Γενικοί Κανόνες                                                                                                                            Για μη-συμμετέχοντες, δεν ισχύουν τα στοιχήματα. Οι συμμετέχοντες 
στους οποίους απονέμεται χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο στην τελετή απονομής μεταλλίων, θεωρούνται αντίστοιχα ως 1ος, 2ος και 3ος για σκοπούς 
διευθέτησης. Head to Head - Tα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν και οι διαγωνιζόμενοι σε ένα συγκεκριμένο head to head, τερματίσουν με τον ίδιο αριθμό 
μεταλλίων.
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / 
ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ

TABLE TENNIS / 
PING PONG

Νικητής Αγώνα 2-Way Odds (12) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής του γκέιμ Player To Win The Game Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον νικητή του γκέιμ. Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων Total Points (Under/Over) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα υπάρξουν λιγότεροι οι περισσότεροι από Χ πόντοι στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα γκέιμς Final Result (in Games - best of X) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Αριθμός γκείμς Number of Games (best of X) Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον αριθμό των γκέιμς στον αγώνα. Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) πόντων υπέρ ενός από τους 2 παίκτες.

Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Χαντικαπ γκείμ Match Game Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα, αφού ληφθεί υπόψιν το χάντικαπ 
(προβάδισμα) γκείμς υπέρ ενός από τους 2 παίκτες.

Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γκέιμς Total Games Under / Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα υπάρξουν λιγότερα οι περισσότερα από Χ γκέιμς στον 
αγώνα.

Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής Χ γκέιμ Game X Winner Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε τον νικητή του γκέιμ Χ. Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο πόντων Χ γκέιμ Game X Total Points Under / Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν θα υπάρξουν λιγότεροι οι περισσότεροι από Χ πόντοι στο 
γκέιμ Χ.

Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Τελικό αποτέλεσμα Χ γκέιμ Game X Correct Score Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το ακριβές σκόρ του γκέιμ Χ. Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

Χάντικαπ Χ γκέιμ Game X Handicap Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του γκέιμ Χ, αφού ληφθεί υπόψιν 
το χάντικαπ (προβάδισμα) πόντων υπέρ ενός από τους 2 παίκτες.

Προ-
έναρξης

€ 5,000 Ζωντανά € 5,000

MMA MMA
Τελικό αποτέλεσμα 2-Way Odds 1: να κερδίσει ο παίκτης 1

2: να κερδίσει ο παίκτης 2
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Προ-

έναρξης
€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Σύνολο γύρων Total/Under/Over Επιλογές που προσφέρονται Προβλέψτε αν ο αγώνας θα έχει λιγότερους η περισσότερους από Χ γύρους. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Μακροπρόθεσμα 
στοιχήματα

Outrights

Νικητής (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Winner (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή της διοργάνωσης ή του γεγονότος. Σε περίπτωση 
ισοβάθμισης 2 ή περισσοτέρων επιλογών στο γεγονός ισχύει ο κανονισμός 
Dead Heat.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Θέση (Νικητής στο συγκεκριμένο 
γεγονός)

Place (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε αν η ομάδα/ο παίκτης θα τερματίσει στις πρώτες Χ θέσεις. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Νικητής και φιναλίστ (Νικητής 
στο συγκεκριμένο γεγονός)

Straight Forecast (Winner of the 
specific event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τον νικητή και φιναλίστ της διοργάνωσης. Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Φιναλίστ (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

Finalists (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε τους φιναλίστ (1ο και 2ο όχι κατά σειρά τερματισμού) της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Να προκριθεί (Νικητής στο 
συγκεκριμένο γεγονός)

To Qualify (Winner of the specific 
event)

Ομάδα/ες - Παίκτης/ες Προβλέψτε ποια ομάδα/παίκτης θα προκριθεί ή/και σε ποιό στάδιο της 
διοργάνωσης.

Προ-
έναρξης

€ 10,000 Ζωντανά € 5,000

Γενικοί Κανόνες
Κ.1: Οι προσφορές στοιχημάτων «Αγώνας» βασίζονται στη γενική αρχή της προόδου τουρνουά ή νίκης σε τουρνουά, ανάλογα με τη φάση της διοργάνωσης 
στην οποία αναφέρεται ο αγώνας. Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το 
αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή αν δεν υπάρχει πιθανός τρόπος κατά τον οποίο το γκέιμ και/ή ο αγώνας θα μπορούσε να παιχθεί 
έως τη φυσική του κατάληξη, χωρίς να καθοριστεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.
Για τις αγορές «χάντικαπ» και «over/under» απαιτείται η ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων σετ για να ισχύσουν τα στοιχήματα εκτός από αυτά των 
οποίων η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί.

Τελικό αποτέλεσμα
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