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Ratsastajainliiton r.y. — Ryttarförbundet r.f:n

Ohjesääntö
totalisaattori-vedonlyöntejä varten hevoskilpailuissa.

1 §■

Joka lyö vetoa totalisaattorissa, alistuu tämän ohjesäännön
määräyksiin.

2 §.

Veto lyödään maksamalla totalisaattorikassaan määrätyn
suuruinen rahaerä eli panos, josta vedonlyöjälle annetaan
panosi ippu.

Suoritettuja rahaeriä ei makseta takaisin muissa kuin jä-
lempänä mainituissa tapauksissa. Ranoslippua ei vaihdeta
toiseen..

Niiden hevosten ohjelmassa mainitut numerot, jotka on
ilmoitettu osallistuviksi lähtöön, kohotetaan ennen jokaista
kilpailua sitä varten varattuihin lähtökuiilutustauluihan.

3 §.

Totalisaattori ei vastaa siitä, että hevoset, joiden numero
on lähtötaululla ovat osallistumatta lähtöön, eikä myöskään
panoslipuista, joita on ostettu hevosista, joiden numero ei ole
lähtötaululla taikka jotka eivät osallistu lähtöön. Sellaisia
panoslippuja ei lunasteta takaisin.

4§.
Lähtötaululle kohotettuja numeroita ei saa poistaa muuten

kuin: alierotuotmiioistuimen erikoisella Juvatta, jossa tapauk-
sessa poistetuille numeroille myydyt panosliput lunastetaan
takaisin.
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5 §.

Vedonlyöntien vastaanotto kutakin kilpailua varten lope-
tetaan heti totaiis&attorin saatua merkin, että hyväksytty
lähtö on tapahtunut.

6§.
Kutakin kilpailua varten suoritettujen rahaerien kokonais-

määrä, vähennettynä vedonlyönnistä hevoskilpailuissa 1!)

päivänä marraskuuta 1927 annetun asetuksen 3 §:ssä, niin-
kuin se kuuluu muutettuna helmikuun 24 p:nä 1930 annetun
asetuksen mainitulla poistolla, jaetaan tasamarkoissa voitta-
jien kesken suhteessa heidän panostensa suuruuteen ja tä-
män ohjesäännön määräysten mukaan. Laskussa syntyvät
osamarkat tulevat totalisaattoriUe.

7 §.

Vetoa voidaan lyödä:
1) voittavasta hevosesta 10, 20, 50 tai 100 markan suu-

ruisilla panoksilla ja
2) hevosen sijoittumisesta, jolloin panoksen suuruus on

20 tai 50 markkaa.
Sijoittumisesta saa vedonlyönti tapahtua ainoastaan vä-

hintään 4 hevosen numeron ollessa kohotettuna lähtökuulu-
tustauluille.

a) jos taululla on 4—6 numeroa, voitetaan kahdesta en-
simaisesta siiasta eli ensimäisestä ia toisesta hevosesta,

Tällöin on huomattava, että

b) jos taululla on 7 tai useampia numeroita, voitetaan
kolmesta ensimäisestä sijasta eli ensimäisestä, toisesta ja
kolmannesta hevosesta.

Jos lähtökuulutusitaululle kohotettujen numeroiden luku 4
§:n edellyttämän poistamisen takia vähentyisi:

-tapauksessa a) kolmeen -numeroon, voitetaan kuitenkin
kahdesta sijaista;

tapauksessa b) kuuteen numeroon, voitetaan kuitenkin
kolmesta sijasta;



tapauksessa b) viiteen, neljään, tai kolmeen numeroon, voi-
tetaan vain kahdesta sijasta.
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Jos taululle jää vain kaksi numeroa, peruutetaan vedon-
lyönti sijoittumisesta ja lunastetaan vedonlyöntiliput takaisin,

8 §.

Tämän ohjesäännön 6 §:ssä mainittu poisto on vähennettä-
vä panosten 1 yhteissummasta. Näin saatu jäännös on makset-
tujen panoksien nettosumma.

Voitonjako tapahtuu seuraavilla perusteilla:
1) Voittajasta maksetut panokset: Panok-

sien nettosumma jaetaan voittajahevosesta suoritettujen pa-
nosten bruttosummalla. Täten saatu osamäärä, jota nimite-
tään kertoimeksi (odds), osottaa voiton suuruuden yhtä
markkaa kohti.

Voitto saadaan kertomalla 10, 20, 50 tai 100 markan pa-
nos edellämainituUa kertoimella.

2) Sijoittumisesta maksetut panokset:
Voittajat saavat ensiksi, paitsi tämän pykälän kohdassa 4 c
mainitussa tapauksessa, täyden panoksensa takaisin. Pan
nosten nettosummasta vähennetään senvuoksi kaikkien voitta-
jien, panosten bruttosumma ja jäännös jaetaan tasan voittaja-
sijojen kesken.

Kunkin sijan voitto-osuus jaetaan kulloinkin, kysymyksessä
olevasta hevosesta tehtyjen panosten lukumäärällä ja saatu
osamäärä lisätään voittona aikaisemmin takaisinmaksettaviksi
varattuun panokseen.

3) Tasapääkilpailun sattuessa saavat voittavasta hevo-
sesta vetoa lyöneet voittajat sen mukaan onko käiksi, kolme
tai useampi hevonen tullut yhtaikaa perille, vastaavasti puo-
len-, kolmasosan, jne. panosten nettosummasta, jaettuna suh-
teessa siitä hevosesta maksettuihin panoksiin, josta kukin
on vetoa lyönyt.

4) Sijoittumisesta lyötyihin vetoihin nähden on, tasan-
juoksun sattuessa voimassa:
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a) jos ensimäiselle siialle tulee useampia hevosia, jää
toinen sekä mahdollisesti kolmas sija pois,

b) jos tasapääkilpailu kohdistuu toiseen sijaan, jää kol-
mas sija pois,

c) jos yhtaikaa on saapunut maaliin useampia hevosia,
kuin voittavia sijoja tämän ohjesäännön 7 §:n mukaan voi
olla, jaetaan se voitto, joka tämän pykälän toisessa kohdassa
olevien määräysten mukaan tulee kulloinkin kysymyksessä
olevalle sijalle, yhtäsuuri n osin kaikkien tasapääkitpailuni suo-
rittaneiden hevosten osalle. Tässä tapauksessa saa voittava
vedonlyöjä ainoastaan sen osan panoksestaan takaisin, mikä
saadaan, kun panos jaetaan tasapääkilpailun suorittaneiden
hevosten lukumäärällä.

9 §.

Ryhmäkilpailuissa lyödään vetoa erikseen kustakin lähtö
erästä.

10 §.

Jos kilpailu, jonka osanottajista on l lyöty vetoa, hylätään
kokonaisuudessaan, suoritetaan kaikki panokset takaisin.
Jos kilpailu .uusitaan, tapahtuu vedonlyönti uudelleen.

H §•

Vedonlyönti ratkaistaan kilpailutulosten perusteella ottaen
huomioon, mitä tasapääkilpailusta ja ryhmäkilpailusta erik-
seen on määrätty.

Järjestys, missä hevoset sijoittuvat palkinnoille, ratkaisee
vedonlyönnin tuloksen., toisin sanoen vedonlyönnin tulos on
riippuvainen palkinnosta, kuitenkin' sillä poikkeuksella, että
vaikkakin voittava tai sijoittuva hevonen julistettaisiin me-
nettämään palkintonsa — hyljättäisiin — jostakin alempana
a ja b kohdissa mainituista syistä, ei tämä hylkääminen vai-
kuta vedonlyönnin tulokseen.

Edellämainitut hylkäämisen syyt ovat seuraavat:
a) että hevonen protestin johdosta, joka esitetään väärän

tai puutteellisen ilmoittautumisen tahi muiden puuttuvien, edel-



165

lytyksien vuoksi, ei katsottaisi olleen: oikeutettu ottamaan
osaa kysymyksessä olevaan lähtöön,

b) että paino, jota hevonen on kantanut, on ollut vir-
heellinen.

Jos hevonen hylätään muista syistä, ovat kaikki siitä mak-
setut panokset menetetyt.

Jos hevonenl hylätään siitä syystä, ettei sen ennätys täytä
palkinnonisaainitia varten säädettyjä vaatimuksia, ei hylkäämi-
nen vaikuta sijoittumisesta lyötyihin vetoihin.

12 §.

Voitot jaetaan heti kun kilpailun tulos — jossa on huo-
mioonotettu 11 §:n a)- ja tarkoitetut protestit
ja saman pykälän viimeisessä momentissa tarkoitettu tapaus
— on tiedoitettu ja vedonlyönnin tulosten, laskeminen on
suoritettu ja yleisölle kuulutettu. Myöhemmin ei voiton ja-
koon nähden enää voida tehdä muutoksia, huolimatta mah-
dollisesti esitetyistä protesteista tai kilpailuni tuloksen muut-
tamisesta.

13 §.

Voitot suoritetaan ainoastaan asianmukaista panoslippua
vastaan 'Ottamatta huomioon, minkäänlaisia selityksiä hävin-
neistä tai hävitetyistä lipuista.

Rikkinäisiä, revittyjä, tuntematomiksi likaantuneita tai epä-
selviksi käyneitä panoslippuja ei lunasteta,.

14 §.

Voitot, joita ei ole peritty totalisaattoirikassasta kilpa-
radalla kilpailupäivänä lankeavat totalisaattorille.

15 §.

Totalisaattorin johtaja ja henkilökunta ovat oikeutetut
kieltäytymään, myymästä panoslippuja henkilöille, jotka esiin-
tyvät sopimatomaisti tai häiritsevät totalisaaittorin toimintaa.

Panoslippuja ei saa myydä lapsille.
Ratsastajaimlätto r.y. — Ryttarförbundet r.f:n hallituksen

vahvistama Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1934.
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