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HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN REGLEMENT
§ 1 Inleiding
Het voorliggend reglement wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke Belgische
regelingen hieromtrent en de principes van de KANSSPELCOMMISSIE. Het kan op elk
moment worden gewijzigd.
Eén exemplaar van voorliggend reglement en zijn wijzigingen werd neergelegd bij de
Kansspelcommissie.
In geval van betwisting gaat de Engelse versie op de site www.atg.se van voorliggend
reglement voor op de Nederlandstalige.
Door een weddenschap aan te gaan bij World Football Association Bvba (WFA),
verklaart de wedder zich akkoord met de bepalingen van voorliggend reglement, zonder
enige reserve of voorbehoud.
Een weddenschap geeft slechts recht op uitbetaling van winst of terugbetaling van inzet op
een welbepaalde weddenschap, voor zover de bepalingen van voorliggend reglement
werden nageleefd.
Bij wijze van algemene regel, worden de uitbetalingen van winsten of de terugbetalingen van
inzet geregeld na het officieel maken van de uitslag en van de opbrengsten op de renbaan.
Voor WFA kan daarna geen enkele wijziging in aanmerking genomen worden.
Toch kan WFA of de uitbater van het agentschap de betaling vertragen voor een grondige
controle van het formulier of controle van de identiteit van de wedder of de persoon die de
uitbetaling van de winsten vraagt .
Bij een electriciteitspanne of onderbreking van de transmissie van het programma, wordt de
uitbetaling van winsten stop gezet tot de situatie weer normaal is.
In het algemeen worden de spelersrekeningen gecrediteerd met de winsten, 24 uur na de
afloop van de laatste match die op het spel vermeld staat.
Bij een vermoeden van effectieve fraude of van een poging tot fraude kan de uitbetaling van
de winst of de terugbetaling uitgesteld worden om zich te verzekeren dat geen (poging tot)
fraude werd ondernomen.
De weddenschappen op draf- en vluchtrennen worden beheerd door ATG. Dit reglement
handelt over de weddenschappen in herverdelingssysteem voor de volgende types van
weddenschappen:
Winnend, geplaatst, quinella (weddenschap op het eerste en tweede paard ongeacht de
volgorde) exacta (weddenschap op de eerste en tweede geplaatste paarden in de juiste
volgorde), trifecta (weddenschap van eerste, tweede en derde geplaatste paarden in de
juiste volgorde), Dubbel (waarvan de namen respectievelijk in het Zweeds zijn: Vinnare,
Plats, Tvilling, Komb, Trio en Dagns Dubel), V3, V4, V5, V65, V64, V75 en V86 als de
paardenrennen plaats vinden in Zweden of wanneer de meeting in een ander land wordt
gelopen, maar als de weddenschappen door ATG beheerd worden door de ATG en alleen
maar kunnen uitgevoerd worden door een lokale pool van ATG.
Deze reglementen zijn gratis en beschikbaar op www.atg.se of kunnen verkregen worden op
de renbanen en bij het ATG agenten. Hier moet duidelijk vermeld worden dat alle

weddenschap activiteiten uitgevoerd worden overeenkomstig de voorwaarden die vermeld
staan en voortvloeien uit dit reglement over weddenschappen.
Volgens de termen van de wet over de nationale loterijen, mogen personen jonger dan 18
jaar geen weddenschappen aangaan. ATG heeft in bijlage van het reglement specifiek
vermeld dat de personen jonger dan 18 jaar geen andere personen mogen
vertegenwoordigen als het over weddenschapactiviteiten gaat. ATG heeft het recht om
personen uit te sluiten die deze weddenschapreglementen hebben overschreden om
weddenschappen in te zetten.

§ 2 Begripsbepalingen
In dit reglement worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenis:
Totalisator :
ATG of iedere persoon die voor rekening van ATG het opnemen van weddenschappen van
paardenrennen in herverdelingsysteem beheert.
Arranging Track:
Renbaan die paardenrennen organiseren.
ATG Account:
Een account met ATG, gehouden door een privaatrechtelijke natuurlijke persoon
Programma
Het officieel programma van de totalisator voor de renmeeting.
Raketen:
(in zweden gebruikte term om samengestelde ATG weddenschappen aan te duiden) Een
methode die aan de wedder toelaat om op één ticket en op één meeting weddenschappen
in stijgende lijn in te zetten op elke categorie van Winnend of Geplaatst weddenschappen,
op slechts één paard in niet minder dan twee of niet meer dan zeven rennen van de zelfde
meeting. De winsten van elke ren van een lopende “raketen” weddenschap worden als inzet
geplaatst op de volgende ren. De samengestelde of “rolled- over” weddenschap in een
“raketen” combinatie moet berekend worden overeenkomstig de regels voor de betaling van
de winsten die in paragraaf 25 nader worden bepaald.
“Rakett en” combinatie.
Een klant die de “raketen” combinatie wenst te spelen, moet de paarden aanduiden
overeenkomstig de voorwaarden die van kracht zijn voor elke afzonderlijke coupon.

Harry Boy:
Een weddenschapsmethode waarin de wedder zijn paarden niet vermeld of waarin hij
slechts enkele paarden vermeldt die in zijn weddenschap moeten opgenomen worden. Een
Harry Boy kan gespeeld worden zonder een weddenschapcoupon in te vullen.
Betting ticket:
Bewijs dat een weddenschap werd ingezet.
Race-Meeting Regulations:
Regels die vastgelegd werden door de Zweedse Harness- Racing vereniging (Svensk
Travsport, hierna aangeduid met de Zweedse initialen ST), de Zweedse Jockey Club (hierna
aangeduid met de Zweedse initialen SG) of om het even welke totalisator van renmeetings,
die door de ATG werd goedgekeurd.
Klant:
De houder van het weddenschapticket, of in geval van een weddenschap account
(weddenschappen via internet) van een elektronische (internet) weddenschap coupon.
Eigenaar van de paarden:
Een persoon die meer dan 5% eigenaar is van een paard of ingeschreven is als eigenaar in
de ST, SG of een andere organisatie van paardenrennen.

§ 3 Voorwaarden voor de wedders
Een wedder die een weddenschap inzet aanvaardt de voorwaarden en de schikkingen
voorzien in de reglementen over de weddenschappen.

§ 4 Het reglement van de weddenschappen heeft voorrang op het
reglement van de Race-Meeting
Tijdens de meetings van paardenrennen waarop weddenschappen worden opgenomen,
wordt het reglement van de ren maatschappij in aanmerking genomen. In geval de
schikkingen van het reglement van de ren maatschappij niet verenigbaar is met de regels
van de weddenschappen, zijn het de wedreglementen die van toepassing zijn.

§ 5 Totalisator Beheerder
De organisator wordt vertegenwoordigd door de Totalisator Beheerder als het over de
herverdelingsweddenschappen gaat. Het is zijn taak om de reglementen over de
weddenschappen toe te passen.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid om zich te verzekeren dat de reglementen correct
worden toegepast ligt bij de totalisator beheerder van ATG.

De Totalisator beheerders van de renbanen worden aangesteld door ATG voor een
welbepaalde tijd, De beheerders worden voorgedragen door de betrokken Draf en Vlucht
maatschappijen.
Een Totalisator beheerder moet ofwel op de renbaan ofwel bij ATG aanwezig zijn,
gedurende de ganse periode dat er weddenschappen op de renbaan kunnen ingezet
worden.
Van zodra ATG zijn toestemming heeft verleend, kan een totalisator beheerder ook als
totalisator manager van een andere renbaan optreden.
De Totalisator beheerders moeten de richtlijnen van ATG navolgen wat de toepassing van
de reglementen betreft.
Wat de weddenschappen V75, V64, V65 en V86 betreft evenals de weddenschappen op
Dubbel, heeft de totalisator beheerder van ATG de verantwoordelijkheid om zich ervan te
vergewissen dat de reglementen van de weddenschappen worden toegepast.

§ 6 Pr ogr amma’ s
De organisators van de renmeetings voor weddenschappen in herverdelingssysteem zijn
belast met het opmaken van een programma voor de meeting. De informatie die in deze
programma’s wordt vermeld dient als basis voor het wedprogramma. Het programma is
alleen onder digitale vorm te verkrijgen.
Het programma maakt een lijst op van de deelnemende paarden. Het programma moet
aanduiden op welke weddenschappen de paarden kunnen gespeeld worden. Het herneemt
de naam en het nummer dat aan het paard wordt toegekend, met uitzonderling van de
rennen of de eliminatie koersen en gelijkaardige competities. Een lijst van afzonderlijke
weddenschappen kan opgesteld worden voor de rennen die georganiseerd worden onder de
vorm van “heats plus final”, of afvallingsrennen of gelijkaardige competities. In dit geval
zullen de eindweddenschappen gebaseerd worden op de nummers die gekozen zullen
worden vanaf een afzonderlijke weddenschaplijst. Geen enkel paard dat deelgenomen heeft
aan een “heat” maar dat niet hernomen werd in de “finale” zal als niet vertrekker in
aanmerking genomen worden en de klanten zullen in dergelijk geval geen recht hebben op
terugbetaling van hun inzet.
In sommige gevallen kunnen de paarden samengevoegd worden voor een gezamenlijke
weddenschap met een enkel programmanummer. Bv. als meer dan 15 paarden definitief
werden ingegeven als startende paarden.
Indien, tijdens een race, de weddenschaptypes beschikbaar zijn, moet het programma
duidelijk aangeven welke rennen deelnemen met welke weddenschappen.
ATG, ST en SG kunnen programma’s publiceren, die één ren of meerdere rennen bevatten
of meerdere renbanen. ATG, ST en SG behouden het recht om dergelijk programma alleen
onder digitale vorm te publiceren.
Als er een afwijking is tussen de door de organisator gegeven informatie en deze die in de
programma’s vermeld staan die door ATG, ST en SG worden gepubliceerd, zijn de volgende
beschikkingen van toepassing.
Als de afwijking een belangrijke invloed heeft op de weddenschappen voor bv het toekennen
van de nummers aan de paarden die aan de start verschijnen, verschil in de vermeldingen
voor het gewicht of de afstand, heeft ATG het recht om de weddenschappen af te breken. De

inzetten die al werden geplaatst op dat ogenblik worden niet bij de weddenschappen
gevoegd en moeten terugbetaald worden. De klanten moeten hierover geïnformeerd worden
op de geschikte manier. De weddenschappen die tijdens de meeting getroffen werden door
deze maatregel kunnen weer in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat elke klant
hiervan op de hoogte werd gebracht en dat de informatie verbeterd werd.
Anderzijds kunnen de betrokken paarden uit de ren genomen worden, of de ren kan volledig
geschrapt worden voor weddenschappen.
De regels over de orde van prioriteit worden vastgelegd in §§ 4-6 in de hoofdstukken
8,9,10,11,12 en 13.
Voor geval er een verschil is tussen de inlichtingen die ter beschikking worde gesteld onder
gedrukte vorm en de informatie die ter beschikking wordt gesteld via elektronische weg,
hebben de gepubliceerde informatie voorrang op internet www.atg.se .

§ 7 Verplaatsen van de rennen/van race meetings.
Als een race meeting op een bepaalde renbaan niet georganiseerd kan worden zoals
voorzien in het gedetailleerd en gepubliceerd programma omwille van overmacht, (bv.
ongunstige weersomstandigheden, besmettelijke ziekte van een paard, een verbod
uitgevaardigd door een dierenarts, een technisch accident of een ongeluk), dan kan ATG
beslissen dat de meeting, in zijn geheel of gedeeltelijk plaats zal vinden op een andere
renbaan en op een ander ogenblik. De rennen zullen, in dat geval, herlopen worden binnen
de 72 uren volgend op de datum van de meeting die in het programma was vermeld.
Als ATG beslist om een verandering zoals in voorgaande paragraaf te implementeren, zullen
deze rennen die verplaatst werden naar een andere renbaan niet als geannuleerd
beschouwd worden. De ingezette weddenschappen zullen hun status terugkrijgen, in
bepaalde gevallen zullen de weddenschappen terugbetaald worden (zie § 20)
ATG zal zijn beslissing zo vlug mogelijk publiek maken en zal de Zweedse Wed autoriteiten
van zijn beslissing op de hoogte brengen.

§ 8 Terugtrekking
Een paard dat definitief werd ingeschreven, kan slechts teruggetrokken worden van de
startlijn als er een officiële beslissing is om dit paard terug te trekken.
Een dergelijke beslissing om een paard terug te trekken kan genomen worden door ATG,
ST, SG, de organisatoren, de leiding van de meeting of de dienstdoende dierenarts van de
ren.

§ 9 Het terugtrekkingen wegens veranderde omstandigheden.
De beslissing om een paard terug te trekken moet genomen worden als er een fout werd
gevonden in het programma of als er zich om het even welk ander belangrijk feit heeft
voortgedaan, dat van dergelijke aard is dat de weddenschappen op een doorslaggevende
manier beïnvloed worden. De niet vertrekkers moeten zo vlug mogelijk aangekondigd
worden.

§10 Inzetten van de weddenschappen
Een weddenschap werd ingezet als men aan de klant, ofwel mondelings ofwel door het
gebruik van een spelcoupon, het speltype, het bedrag van de weddenschappen dat betaald
moet worden, en in het algemeen het nummer van het paard of de paarden zoals het in het
programma werd aangeduid en waarop hij wenst te wedden. Eens dat het spel werd betaald,
ontvangt de klant een weddenschapticket als bewijs van zijn gespeelde weddenschap. De
weddenschap wordt als gespeeld beschouwd vanaf het moment dat ATG deze informatie
heeft geregistreerd.
ATG beslist in welke eenheden de weddenschappen geregistreerd mogen worden.
ATG beslist welke de minimum inzet zal zijn per coupon voor elke type van
weddenschappen.
ATG geeft de nodige inlichtingen betreffende de prijs per combinatie die gebruikt wordt in de
berekening van de betalingen. ATG heeft de machtiging om de onkosten te bepalen op alle
soorten weddenschappen en winstuitkeringen. Als het over weddenschappen gaat, kan ATG
beslissen om de bedragen naar boven af te ronden.
De hier vermelde informatie wordt eveneens gepubliceerd op de website van ATG.
www.atg.se

§ 11 Ingezette weddenschappen
Een weddenschap die gespeeld is op de enkelvoudige weddenschappen (Winnend,
Geplaatst, Quinella, Exacta, Dubbel, Trifecta) wordt in aanmerking genomen als “ingezet” als
de klant het verkoopspunt heeft verlaten zonder een opmerking gemaakt te hebben dat het
weddenschapticket dat hem werd overhandigd onjuiste informatie bevat.
De weddenschappen van type V3 hebben speciale regels wat betreft het moment waarop
de weddenschap als ingezet in aanmerking wordt genomen (zie hoofdstuk 14 §§ 1-6)
Wat de andere categorieën van weddenschappen betreft, (V4, V5, V64, V75 en V86) worden
de weddenschappen in aanmerking genomen als zijnde ingezet als de klant geen fout op zijn
weddenschap heeft gemeld binnen de 10 minuten. Een annulatie kan in ieder niet
aangevraagd worden later dan bij het vertrek van de ren. De annulatie kan slechts gedaan
worden op de plaats waar de weddenschap werd ingezet.

§ 12 Onmiddellijk registratie van weddenschappen.
Bij het inzetten van een weddenschap, wordt de informatie die door de kassa van de ATG
terminal in aanmerking genomen als geregistreerde weddenschap. De klant moet zelf
nakijken of de weddenschap die op het ticket staat dat hij ontvangt overeenstemt met de
door hem ingevulde informatie.

§ 13 Deadline voor het wedden
De weddenschappen kunnen niet ingezet worden na het geldig vertrek van de ren, of - als
het gaat over de weddens chappen van type Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75 en V86, of
de weddenschapmethode “Raketen” - na de geldige start van de eerste ren waarop de
weddenschap werd ingezet.

ATG kan eveneens een laatste deadline voor de vroeger gespeelde weddenschappen
vastleggen (submission deadline), waarna de weddenschappen niet meer geregistreerd
mogen worden .
Er kunnen verschillende deadlines in gebruik zijn op de verschillende plaatsen waar de
weddenschappen kunnen gespeeld worden.

§ 14 Verbod om te wedden
Iedereen die de resultaten van de weddenschappen kan beïnvloeden of die bepaalde
bindingen heeft met weddenschappen of paardenrennen en zo de veiligheid in het gedrang
kan brengen, mag geen weddenschappen inzetten. De weddenschappen mogen niet ingezet
worden door bv, het personeel van de totalisator of door stewards van de renbanen, die
dienst hebben. Jockeys en drivers mogen niet wedden op die rennen waaraan zij
deelnemen, of trainers op die rennen waaraan de door hen getrainde paarden deelnemen.
Daarenboven mogen personen die in de eerste paragraaf werden vermeld geen
weddenschappen inzetten via derden of als tussenpersoon voor rekening van derden.

§ 15 Weddenschappen ingezet door eigenaars van paarden.
De eigenaars van paarden mogen slechts op de rennen waarin hun eigen paard deelneemt
wedden, Hieronder staan de details:
-

Wedden op Winnend en Geplaatst De inzetten mogen alleen geplaatst worden op
het eigen paard van de eigenaar.

-

Wedden op Exacta en Trifecta De weddenschappen kunnen ingezet worden op
rennen waarin slechts één paard deelneemt en dat toebehoord aan de eigenaar. Het
paard van de eigenaar moet als eerste paard van de weddenschap vermeld staan.

-

Wedden op Quinella, Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75 en V86 Het paard van de
eigenaar moet deel uit maken van de weddenschap.
Ingeval van een weddenschap in beperkt systeem, moet het paard van de eigenaar
begrepen zijn in de hoogst geklasseerde groep voor de betrokken branche.

§ 16 Geldigheid van de weddenschappen
De ingezette weddenschappen die tegenstrijdig zijn met de hierboven vermelde details van
de reglementen , vermeld in §§ 14-15, zijn van generlei waarde en geven geen recht op
betaling van de winsten of terugbetaling van de gespeelde inzet .

§ 17 Mankementen in de uitrusting van de Totalisator.
Indien, door een fout in het materiaal van de totalisator, de berekening van de opbrengsten
niet op een voldoende betrouwbare manier kan gebeuren, wordt de weddenschap stopgezet.
De geplaatste weddenschappen worden van generlei waarde beschouwd en de klanten

hebben recht op een terugbetaling van hun inzetten. ATG zal haar klanten op een passende
manier van de situatie op de hoogte brengen.

§ 18 Paarden die teruggetrokken worden
In de weddenschappen van het type Winnend, Geplaatst, Quinella, Exacta, Trifecta en
Dubbel, heeft de klant recht op een terugbetaling van zijn inzet als het paard waarop hij zijn
weddenschap gespeeld heeft teruggetrokken wordt. Indien een paard echter teruggetrokken
wordt in een ren die begrepen is in een nog niet afgehandelde “Raketen” combinatie, dan
heeft de klant geen recht op terugbetaling, maar het geld wordt overgeheveld naar de
volgende manche van de “Raketen” weddenschap. Voor de “raketen” weddenschappen,
wordt de inzet alleen maar terugbetaald als alle paarden die in de weddenschap voorkomen
teruggetrokken worden.

§ 19 Onjuiste ontvangst en veranderingen in de manier van starten
De klant heeft recht op terugbetaling van zijn inzet als hij zijn weddenschapticket op een
evidente incorrecte manier heeft ontvangen en als deze onjuistheid invloed kan hebben op
de weddenschap. Eens dat de ren op een geldige manier is vertrokken, kan de terugbetaling
slechts op een geldige manier gebeuren als de terugbetaling werd gevraagd voordat de klant
de eerste beelden van het koersverloop heeft kunnen bekijken.
Alle klanten hebben daarenboven voor alle type van weddenschappen recht op terugbetaling
van hun inzet als de start methode werd veranderd (bv, als de “autostart” auto niet kan
gebruikt worden terwijl het programma voorziet in een “autostart” auto) of indien een ren
georganiseerd wordt op een andere piste dan deze die voorzien is op het officiële
programma, of indien de discipline van de ren werd gewijzigd (hagen/steeple in plaats van
vlak). Om te kunnen genieten van een terugbetaling moeten ze aan de volgende drie
vereisten voldoen: De klant heeft zijn weddenschap ingezet voordat de startwijze werd
veranderd of voordat de ren op een andere soort piste wordt gelopen. De terugbetalingen
mogen gedaan worden tijdens de periode waarin de weddenschappen nog geregistreerd
kunnen worden op dit type weddenschap of op die manche van een “raketen” weddenschap
die als eerste plaats vindt.

§ 20 stilgelegde ren of als geannuleerd beschouwde ren, uitgesteld
vertrek.
In het geval van een incident tijdens de ren zal geen enkele inzet worden terugbetaald.
Indien echter de ren werd stilgelegd, geannuleerd werd of uitgesteld, worden de inzetten
terugbetaald. Als een klant de terugbetaling niet vraagt, is de weddenschap geldig als de ren
binnen de drie dagen, volgend op de dag dat ze vermeld werd in het programma, werd
gelopen. Dit gezegd zijnde heeft de klant geen recht op terugbetaling als een manche van
een “raketen” combinatie al begonnen is. Maar het geld wordt dan overgezet op de volgende
etappe van de”raketen” weddenschap. In het geval dat de klant geen terugbetaling vraagt,
behoudt de weddenschap zijn geldigheid als de ren binnen de 72 uren vanaf de datum
waarop ze in het programma werd vermeld wordt gelopen.
De vraag tot terugbetaling moet ingediend worden ten laatste op de overeengekomen
deadline die door de organisator wordt bekend gemaakt.

Wat de weddenschappen Dubbel, V3, V4, v5, V65, V64, V75 en v86 betreft, is de
bijkomende speciale reglementering van toepassing.
De algemene voorwaarden over de race meetings moeten duidelijk vermelden wat begrepen
wordt onder de termen van geschrapte ren, stilgelegde ren, geannuleerde ren, opnieuw
gelopen ren of uitgestelde ren.

§ 21 Resultaten van de weddenschappen.
De volgorde waarop de paarden de aankomstlijn overschrijden bepaalt het resultaat van de
weddenschap, waarbij rekening moet gehouden worden met de terugtrekkingen,
diskwalificaties en/of de aanpassingen naar boven of beneden van de plaats in
overeenstemming met de reglementen van de race meetings.

§ 22 Dead Heat
Indien in de definitieve uitslag van de ren, twee of meer paarden op dezelfde plaats eindigen,
dan is er een dead-heat aankomst.
Als er een dead-heat aankomst is voor de eerste plaats tussen twee of meer paarden, dan
wordt elk van deze paarden als winnaar in aanmerking genomen.
Als er een dead-heat aankomst is voor de eerste plaats tussen twee paarden, dan is er geen
tweede plaatst.
Als er een dead-heat is voor de eerste plaats tussen meer dan twee paarden, dan is er geen
tweede of derde plaats.
Als er twee paarden tegelijkertijd op de tweede plaats eindigen, zal er geen derde plaats zijn.

§ 23 Netto weddenschapomzet, afhoudingen
Het totale bedrag van de te betalen winsten op weddenschappen, die geen terugbetalingen
zijn, verminderd met de afhoudingen die door de regering werden vastgelegd (zie tabel)
vormt de netto uitbetaling voor de weddenschappen, deze vormen de som dat verdeeld
wordt tussen de winnende klanten in overeenstemming met de reglementen over de
weddenschappen.
De bedragen voor de terugbetalingen en de netto uitbetalingen van de weddenschappen
worden afgerond naar beneden
De bedragen worden gepubliceerd op website van AGT, www. atg.se

§ 24 berekening van de opbrengsten
Wat de weddenschappen betreft op de weddenschaptype Winnend, Geplaatst, Exacta
(eerste en tweede paard), Trifecta (eerste, tweede en derde paard), dubbel, zullen de
noteringen worden berekend.
De noteringen worden vastgelegd tot op twee cijfers na de komma, er wordt geen rekening
gehouden met het derde cijfer na de komma.
De betalingen van de winsten gebeurt door de noteringen te vermenigvuldigen met het
bedrag dat ingezet werd op de weddenschappen. Als de noteringen kleiner zijn dan 1.00 zal
de winnaar zijn inzet terug betaald krijgen.

In de weddenschap V3 wordt de winst berekend per serie, terwijl in de weddenschappen V4,
V5, v64, V65, V75 en V86 de winst berekend wordt per winnende uitbetalingsgroep.
Voor alle weddenschapvormen , worden de winnende uitbetalingen afgerond naar beneden.
Dit gezegd zijnde zullen de bedragen die voortspruiten uit de afrondingen naar boven voor
de uitbetalingen niet in aanmerking worden genomen, maar zal verdeeld worden tussen de
ATG en de Zweedse staat onder de vorm van bijkomende taks vermindering.

§ 25 Verbod om weddenschappen te registreren.
ATG kan beslissen om in bepaalde gevallen te weigeren om weddenschappen te
aanvaarden. Deze beslissingen moeten genomen worden voordat de weddenschappen
worden afgesloten. De klant moet geïnformeerd worden van deze maatregel en van de
reden waarom ATG geweigerd heeft deze weddenschap te accepteren. Waarneer de klant
deze beslissing niet eerbiedigt is ATG gemachtigd om deze klant uit te sluiten van verdere
spelen.
Voor het type weddenschappen V4, V5, v65, V64, V75 en V86, is het niet toegelaten om in
het geheel of gedeeltelijk zijn eigen systemen gebaseerd op statistieken te gebruiken, en die
gebaseerd zijn op de zuivere probabiliteits resultaten voor één van de hierboven vermelde
weddenschapformules. In geval van herhaalde inbreuken, moeten de weddenschappen van
de klant in beslag genomen worden en de klant verliest zijn recht op uitbetaling van de
winsten. ATG heeft het recht om een klant uit te sluiten en het account van de klant bij AGT
af te sluiten. Deze regel is van toepassing zelfs als de klant samenwerkt met andere
personen of indien de klant verschillende van zijn persoonlijke accounts of accounts van
derden, van weddenschapfirma’s, of de combinaties van deze laatste, gebruikt.
ATG zal bepalen wat bedoelt wordt met statistische gegenereerde systemen gebaseerd op
zuivere probabiliteit resultaten.
ATG informeert de Zweedse kansspelcommissie iedere keer als er een weddenschap wordt
verworpen of als een klant wordt uitgesloten.

§ 26 atg.se
Om te wedden via ATG web dienst, zijn bijkomende bijzondere regels van toepassing, zie
bijlage 1

§ 27 naam van het paard op het spelticket
Het nummer en de naam van de paarden kunnen vermeld staan op het weddenschapticket.
Als het nummer en de naam verschillen met de informatie die op de lijst van de ren
informatie staat, zal het nummer geldig zijn.

§ 28 beperking van aantal systemen.
ATG heeft het recht om het aantal combinaties, die de klant voorlegt, te beperken. Deze
beperking hangt af van de concurrentie en van het type weddenschappen. Voor een update
van deze beperkingen, zie www.atg.se.

§ 29 Maximum inzet
ATG heeft het recht om de inzet van de door de klant gespeelde weddenschap te beperken.
De hierboven vermelde beperking wordt per ren informatie en weddenschaptype toegepast.
Voor een update van deze beperkingen, zie www.atg.se.

§ 30 Jackpot regels voor geschrapte weddenschaptypes
Als een weddenschaptype niet meer gebruikt wordt (niet meer als een product wordt
aangeboden, zal elke jackpot/Carry-forward fund afkomstig van de laatste meeting wordt
gestort in een equatie (vereffenings) fonds voor uitbetalingen.

§ 31 Wedden onder dezelfde voorwaarden
Wedden moet toegankelijk en geïmplementeerd zijn onder gelijke voorwaarden.
De personen die vanwege ATG weddenschappen voor klanten registreren en het geld
ontvangen voor hun deelname in de weddenschap, mogen geen prijsvermindering, een
bonus of elk andere aanbieding of voorkeursbehandeling geven aan de klanten, Dat
betekent dat de personen die weddenschappen registreren voor klanten en de spelinzetten
ontvangen, het ontvangen geld niet mogen gebruiken voor de betaling van de producten van
ATG als basis voor de berekening van elk type van betaling/beloning, aftrek van ontkosten of
korting, als terugbetaling van het geld, toekenning van goederen of diensten onder welke
vorm ook.
Als iemand die de weddenschappen van de klanten ontvangt en het geld om aan de wed
poules die door ATG worden georganiseerd deel te nemen de regelgeving overtreed, zal
ATG deze persoon onmiddellijk uitsluiten.

Hoofdstuk 2 – Winnend
§ 1 Winnend weddenschap

De term “Winnend weddenschap” refereert naar het soort weddenschap waarin de klant op
een correcte wijze het paard zal trachten aan te duiden, dat de ren zal winnen.
De wedders die op een correcte manier het winnend paard hebben aangeduid, winnen de
weddenschap.
Het winnend paard in het totalisator systeem is het paard dat, zonder tussenkomst van een
scheidsrechter, als eerste van alle paarden waarop weddenschappen werden ingezet de
eindstreep overschrijdt. Als er geen weddenschappen werden ingezet op het winnend paard,
worden de inzetten aan de klanten terugbetaald.

§ 2 Berekening van de winsten
De berekening van de winst wordt als volgt uitgevoerd zodat de netto omzet gedeeld wordt
door het bruto totaal van het uit te betalen bedrag dat ingezet werd op het winnend paard.
Het quotiënt bepaalt de notering.
Als een ren eindigt op een dead-heat wordt het netto totaal van de omzet eerst gedeeld in
zoveel delen als er winnende paarden zijn. Ieder van deze paarden waarop geen
weddenschap werd ingezet wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening.
De noteringen van elk winnend paard wordt vervolgens berekend door elk van de delen te
delen door het bruto totaal bedrag van de inzetten die gespeeld werden op het paard in
kwestie.

§ 3 Winst kleiner dan de inzet
Als de winst kleiner is dan de inzet, krijgt de winnende klant zijn inzet terugbetaald, maar niet
de kosten die hij betaald heeft.

Hoofdstuk 3 – Geplaatst (Show genoemd bij
ATG)
§ 1 Geplaatst weddenschap

De term Geplaatst refereert naar het type weddenschap waarin de klant tracht aan te duiden
welk paard zich als volgt plaats.
- Als de weddenschappen worden ingezet op een ren met 7 of meer paarden, moet er
voorspeld worden welk van de paarden op een van de eerste drie plaatsen zal
eindigen (eerste, tweede of derde plaats aan de aankomst)
- Als de weddenschappen worden ingezet op een ren tussen de 4 en 6 paarden, moet
er voorspeld worden welk van de paarden op een van de eerste twee plaatsen eindigt
(eerste of tweede plaats)
De klanten die hun weddenschappen inzetten op een paard dat eindigt op een van de
plaatsen die hierboven werden vermeld (een geplaatst paard) winnen.
Het aantal paarden waarop mag gespeeld worden wordt bepaald door het aantal paarden
dat uiteindelijk aan de start verschijnt.
Ongeacht het aantal vertrekkende paarden, kan ATG beslissen om de weddenschap te
schrappen en al de inzetten van de wedders terug te betalen.

§2 Niet meer dan drie vertrekkende paarden
Als er niet meer dan drie paarden aan de start verschijnen van de ren waarin de geplaatst
weddenschap wordt georganiseerd, zal de weddenschap worden geschrapt en de inzetten
terugbetaald.
Voor het geval een dergelijke ren begrepen is in een bezig zijnde “Raketen” weddenschap,
heeft de klant geen recht op terugbetaling van zijn weddenschap, maar het geld wordt naar
de volgende ren van de “raketen” weddenschap overgeheveld.

§ 3 Berekening van de opbrengst
De berekening van de opbrengsten wordt zo uitgevoerd dat de netto omzet van de ren eerst
verminderd wordt met het bruto bedrag van al de weddenschappen die ingezet werden op de
paarden die zich plaatsten. Het resterend bedrag wordt daarna in gelijke delen verdeeld voor
de uitbetalingen van elke plaats. Dit deel van de opbrengsten wordt vervolgens gedeeld door
het bruto bedrag dat geplaatst is op elk respectievelijk paard. Aan het bekomen kwotiënt
wordt 1.00 toegevoegd, en het aldus bekomen bedrag geeft de noteringen.

§ 4 Dead Heat

In geval van ex-aequo op de eerste plaats tussen twee paarden, zal er geen paard als
tweede geplaatst worden.
In geval van ex-aequo op de eerste plaats van meer dan twee paarden , zal er geen paard
als tweede en als derde geplaatst worden.
In geval van ex-aequo op de tweede plaats, zal er geen paard als derde geplaatst staan.
Indien in een dead-heat aankomst ,het aantal geplaatste paarden groter is dan het aantal
paarden die als geplaatst werden aangewezen in overeenstemming met § 1 hierboven
vermeld, dan zal het uit te betalen gedeelte dat bestemd is voor de plaats waarop de deadheat slaat zal gelijkmatig verdeeld worden tussen de paarden die op deze plaats eindigden.

§ 5 Te weinig aantal geplaatste paarden.

In het geval dat een kleiner aantal paarden zich plaatste dan het aantal paarden dat, in
overeenstemming met § 1 hierboven vermeld, als geplaatst moeten aangeduid worden, moet
de berekeningen van de opbrengsten gebeuren op basis van de paarden die zich plaatsen.
Het zelfde geldt als er op de geplaatste paarden niet werd gewed.
Indien bijgevolg in een ren slechts één paard zich plaatste, zal het totaal bedrag van de
opbrengsten aan dit ene paard worden gegeven.

§ 6 Opbrengst kleiner dan inzet.
Een winnende klant zal zijn inzet terugbetaald krijgen als de opbrengst kleiner is dan zijn
inzet, maar niet de kosten die hij zou betaald hebben.

Hoofdstuk 4 –
QUINELLA
§ 1 “ Qui nell a” w eddenschap
De Quinella weddenschap is een type van weddenschappen waarin de klant tracht, in een
ren waarin tenminste vier paarden vertrekken waarop gewed kan worden,die paarden aan
te duiden die als eerste en tweede de koers beëindigen, zonder dat de volgorde van belang
is. De klanten die de paarden die als eerste en tweede eindigen juist heeft aangeduid,
winnen de weddenschap.

§ 2 Niet meer dan drie vertrekkers
Indien in een ren waarop de weddenschappen kunnen ingezet worden niet meer dan drie
paarden vertrekken, wordt de weddenschap geannuleerd en de inzetten worden
terugbetaald.

§ 3 Berekening van de opbrengst.
De berekening van de opbrengsten wordt zo berekend dat het totaal van de netto inzetten
gedeeld wordt door het totaal van de bruto inzetten die geplaatst werden op de twee paarden
die op de eerste en tweede plaats eindigen. Deze quotiënt vormt de notering.

§ 4 Dead –Heat
Als er in de koers een dead-heat is tussen een of meerdere paarden voor de eerste twee
plaatsen, worden verschillende winnend combinaties opgesteld.
In dergelijk geval wordt de netto omzet gedeeld in zo veel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de combinaties waarop geen
weddenschappen werden ingezet voor deze berekening.
De al dus te verdelen opbrengsten wordt daarna gedeeld door het totaal van het bruto
bedrag dat ingezet werd op elke respectieve winnende combinatie werd. De aldus bekomen
kwotiënt vormt de notering.

§ 5 Niet winnende combinatie
Indien geen enkele wedder de eerste twee paarden van de aankomst juist heeft aangeduid,
of indien er slechts een paard de aankomstlijn behaalt, worden de inzetten terugbetaald.

HOOFDSTUK 5 – EXACTA
§ 1 “ Exacta weddenschap”

De exacta weddenschap is een weddenschap waar op het eerste en tweede paard gewed
kan worden. De wedder moet, in rennen waar er tenminste drie paarden aan de start
verschijnen waarop gewed kan worden, de paarden die als eerste en tweede aan de
aankomst komen aanduiden en dit in de juiste volgorde .
De klanten die de juiste winnende combinatie hebben aangeduid winnen de weddenschap.

§ 2 Niet meer dan twee vertrekkers
Als er niet meer dan twee paarden aan de start verschijnen van een ren waarop gewed kan
worden, wordt de weddenschap geannuleerd en de inzetten terugbetaald.

§ 3 Berekening van de opbrengsten
De berekening van de opbrengst wordt gemaakt door de netto inzet van de weddenschap te
delen door het totaal van de bruto bedrag dat op de winnende combinatie werd ingezet. De
kwotiënt vormt de notering.

§ 4 Dead-Heat
In geval van dead heat van een of meer paarden op de twee eerste plaatsen , worden er
verschillende winnend combinaties gevormd.
In dergelijk geval worden de netto omzet verdeeld in zo veel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de combinaties waarop geen
weddenschappen werden ingezet voor deze berekening.
De al dus te verdelen opbrengsten wordt daarna gedeeld door het totale bruto bedrag dat
op elke van de respectieve winnende combinatie werd ingezet. het aldus bekomen kwotiënt
vormt de notering.

§ 5 Niet winnende combinatie
Indien geen enkele wedder de juiste winnende combinatie heeft aangeduid, of indien slechts
één paard de aankomst bereikt, moet de netto inzet van de weddenschap in een “exacta”
spaarpot worden geplaatst en zal dienen voor een ren die binnen de volgende twaalf
maanden zal plaatsvinden.

Hoofdstuk 6 –
Trifecta
§ 1 Trifecta weddenschap
De “Trifecta” weddenschap is een type weddenschap waarbij de wedder tracht om in een ren
van tenminste vier paarden en waarop weddenschappen mogen opgenomen worden om, in
de juiste volgorde, de paarden aan te duiden die de ren in eerste, tweede en derde positie
zullen eindigen.
De klanten die op correcte manier de winnende combinatie van de paarden in eerste, tweede
en derde positie hebben aangeduid, winnen de weddenschap.

§ 2 Niet meer dan drie vertrekkers
Als er niet meer dan drie paarden aan de start verschijnen van een ren waarop gewed kan
worden, wordt de weddenschap geannuleerd en de inzetten terugbetaald.

§ 3 Berekening van de opbrengsten
De opbrengst wordt berekend door de netto inzet van de weddenschap te delen door het
bruto bedrag dat op de winnende combinatie werd ingezet. De kwotiënt vormt de notering.

§ 4 Systeem met vaste prijs
De wedders kunnen een vast bedrag kiezen voor hun samengestelde combinatie, welke ook
het aantal combinaties zal zijn. De netto omzet op weddenschappen van de klanten die
deze optie hebben gekozen wordt op gelijke manier verdeeld tussen de respectieve
combinaties, met naar beneden afgeronde bedragen tot op 10 cent (er wordt geen rekening
gehouden met de ingezette kleinere bedragen na de komma).
De kleinste uit te betalen winst per ticket is een SEK.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 1 SEK, zal de uit te betalen winst niet groter zijn
dan dat deel van de netto inzet op weddenschappen dat overeenstemt met de proportionele
lengte van de inzetten ten opzichte van een SEK.

§ 5 Dead-Heat

In geval van dead heat van een of meer paarden op de drie eerste plaatsen , worden er
verschillende winnende combinaties gevormd.
In dergelijk geval worden de netto omzet verdeeld in zo veel gelijke delen als er winnende
combinaties zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de combinaties waarop geen
weddenschappen werden ingezet voor deze berekening.
De al dus te verdelen opbrengsten wordt daarna gedeeld door het totale bruto bedrag dat
op elke van de respectieve winnende combinatie werd ingezet. het aldus bekomen kwotiënt
vormt de notering.

§ 6 Niet winnende combinaties
Indien geen enkele wedder de juiste winnende combinatie heeft aangeduid, of indien slechts
twee paarden de aankomst bereiken, moet de netto inzet van de weddenschap in een
“trifecta” spaarpot worden geplaatst en zal dienen voor een ren die binnen de volgende zes
maanden zal plaatsvinden. Als slechts één paard over de aankomst komt, moeten de
inzetten van de klanten terugbetaald worden.

Hoofdstuk 7 DUBBEL (DD, LD)
§ 1 “ Dubbel ” w eddenschap
De “Dubbel” weddenschap is een type weddenschap waarin de wedder het winnend paard
van twee rennen tracht te vinden (deze rennen zijn gekend als “dubbele manches”).
De wedders die de twee winnende paarden juist hebben aangeduid (de dubbele winnaar) in
de dubbele manches winnen de weddenschap.

§ 2 Berekening van de opbrengsten
De opbrengst wordt berekend door het totaal van de netto inzet op de weddenschap te
delen door de bruto inzet op de dubbele winnende combinatie. De kwotiënt vormt de
notering.

§ 3 Ver schill ende w i nnende “ Dubbel w eddenschappen”

Als er na een dead heat aankomst in één of de twee Dubbel rennen verschillende winnende
Dubbels gevormd worden, zal de berekening van de opbrengsten als volgt gebeuren: de
totale netto omzet wordt eerst op een gelijke manier verdeeld tussen de dubbels waarop
weddenschappen werden ingezet, de aldus bekomen som – de winst opbrengst per dubbel –
wordt dan gedeeld door het totale bruto bedrag van de inetten dat ingezet werd op elk van
de respectieve winnende Dubbels. De aldus bekomen kwotiënt vormt de notering.

§ 4 Geen winnende dubbels
Als geen enkele wedder de winnende dubbel heeft gevonden, zullen de wedders die de
winnaar van een van de Dubbel rennen hebben aangeduid de weddenschap winnen.

§ 5 Berekening van de winsten in het geval van § 4
In het geval van hier bovenvermeld § 4, zal de berekening van de opbrengsten als volgt
gebeuren.
De totale netto inzet wordt verdeeld in twee gelijke delen, tussen de wedders die het
winnend paard correct hebben aangeduid in de eerste dubbele manche en de wedders die
het winnend paard correct hebben aangeduid in de tweede Dubbele manche. Het uit te
betalen winst die aldus wordt bekomen wordt daarna gedeeld door het bruto totaal die op elk
respectief paard werden ingezet. De aldus bekomen kwotiënten vormen de notering.

Als er een dead heat aankomst is, zal de uit te betalen winst met betrekking tot deze koers
gedeeld worden in zoveel gelijke delen als er winnende paarden in de koers zijn. De
noteringen voor elk individueel winnend paard in die koers zal dan berekend worden door
elk aldus bekomen deel te delen door het totale bruto bedrag dat op elk van de respectieve
paarden werd ingezet.
Als er geen enkele winnaar het winnende paard in een van de twee dubbel manches heeft
kunnen aanduiden, dan is de uit te betalen winst het totale netto bedrag dat ingezet werd op
het winnend paard in de andere Dubbel manche. De uitbetaling wordt berekend door dit
bedrag te delen door de totale bruto inzet die gespeeld werd op het winnend paard. De aldus
bekomen kwotienten vormen de notering.

§ 6 Annulatie van een dubbele manche, nietig verklaarde dubbel,
Uitgestelde dubbele manche.
Indien één van de dubbele manches is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard, of als er
geen enkel winnend paard is, dan wordt de ren niet gevoegd bij de weddenschappen van de
totalisator. Als er echter een dergelijke ren op een later uur dezelfde dag wordt herlopen, dan
zal het resultaat van de herlopen ren gevoegd worden bij de weddenschappen van de
totalisator. ATG heeft echter het recht, refererend naar Hoofdstuk 1, § 7, om de ren op een
andere datum te laten lopen en in een andere meeting.

§ 7 Afgelaste Dubbele manche
Indien één van de dubbele manches uitgesloten wordt bij weddenschappen van de
totalisator als gevolg van de bepalingen die vermeld worden in § 6 hierboven, dan winnen de
wedders die het winnend paard in de andere Dubbele manche juist hebben aangeduid, de
weddenschap .

§ 8 Terugbetalingen
Als beide dubbele manches geen deel uitmaken van de weddenschappen die door de
totalisator worden verwerkt omwille van de bepalingen die vermeld staan in § 6 hierboven, of
als er geen winnende klant is, dan worden de ingezette weddenschappen terugbetaald.

Hoofdstuk 8 V4
§ 1 V4 weddenschap

De V4 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van vier rennen moet aanduiden, vier rennen die in de zelfde discipline op dezelfde dag
plaatsvinden.
Om op de V4 te kunnen spelen, zullen speciale geldige V4 ticketten van ATG gebruikt
moeten worden.
ATG kan meer gedetailleerde instructies voor de V4 weddenschap publiceren. De instructies
kunnen gratis bekomen worden of besteld worden bij elke geautoriseerd
weddenschapkantoor .

§ 2 Invullen van het ticket
Het ticket zal zo ingevuld moeten worden door de wedders als beschreven werd in de
instructies die door ATG werden gepubliceerd.

§ 3 Berekening van de weddenschap
Voor de V4 weddenschappen worden de rennen aangeduid in manches gaande van 1 tot 4.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere cijfers
in elke manche (selecties) aan te duiden.
Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één
combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan een selectie maakt in een of
meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap
(maw ze omvat meer dan een combinatie.)
Het aantal combinaties in een samengestelde combinatie wordt bepaald door de
aanduidingen in elke manche samen te voegen en door de bekomen cijfers onder elkaar te
vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel , door het aantal keren dat
de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

§ 4 reserve selecties
Voor iedere manche mogen, bovenop de selectie, twee andere paarden aangeduid worden
(reserve aanduiding) .
De reserve selectie wordt gebruikt – in de volgorde van de gegeven prioriteit en in
overeenstemming met de instructies – om een geselecteerd paard dat werd teruggetrokken

te vervangen . Het is toegelaten om hetzelfde programma nummer te gebruiken, zowel voor
de gewone als voor de reserve selectie.
Als de wedder geen reserve selectie aanduidt, of een coupon gebruikt waarop dit niet
mogelijk is, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet vertrekkend paard een
reserve gekozen worden in overeenstemming met de opgemaakte reserve volgorde.

§5 Het opstellen van een reserve selectie, Reserve volgorde.
Voor de start van de eerste manche, moet er vastgelegd worden in welke prioriteitsvolgorde
de paarden van elke manche in de weddenschap zullen opgenomen worden, voor de
volgende gevallen:
Als een en hetzelfde programma nummer werden aangeduid zowel voor de gewone als de
reserve selectie, bevat de weddenschap meer winnende combinaties, mits aan de andere
voorwaarden is voldaan. Te gelijkertijd komen er meer winnende combinaties voor als de
reserves, in overeenstemming met de opgestelde reserve volgorde, een of meer keren
worden gebruikt.
Als er een reserve wordt opgesteld voor een paard dat teruggetrokken werd, wordt er
prioriteit gegeven aan de reserve die door de wedder werden geselecteerd en in de door de
wedder aangeduide voorkeursvolgorde als de wedder één of meerdere reserve paarden
selecteerde. Indien niet dan worden de reserves genomen in de opgestelde reserve lijst,
hierbij wordt gebruikt gemaakt van het niet gebruikte nummer uit de volgorde van het
programma met de reserve nummers. Het is normaal om meer dan één keer de opgemaakte
reserve volgorde te gebruiken, met inbegrip van de geselecteerde reserves.
De toekenning van de reservenummers moet zo gelijkmatig mogelijk gebeuren tussen de
paarden die aan de start verschijnen.
Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserve en
bijkomende reserve paarden vereist zijn, dan zal de opgestelde reserve volgorde altijd
worden gebruikt.
In de V4 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde die vermeld staat in het
programma dat digitaal gepubliceerd op www.atg.se gebruikt zelfs als er bepaalde fouten in
staan.
Er wordt geen rekening gehouden met fouten die in andere publicaties worden gemaakt.
Als om het even welk paard individueel geschrapt wordt van de reserve volgorde, dan zullen
ze in de reserve volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst met de kleinste nummers
eerst.
Als er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de paarden geschrapt werden
van de reserve volgorde, dan zal de organisator een toe te passen reserve volgorde
opstellen. Deze moet zo vlug mogelijk gepubliceerd worden op de AGT website www.atg.se

§ 6 Een te hoog aantal, slechts één reserve, geen reserve volgorde.
Als in een weddenschap een nummer werd geregistreerd dat niet overeenstemt met het
programma nummer, dan zal deze registratie in aanmerking worden genomen als een
selectie voor een niet vertrekker.

Als slechts één reserve werd geregistreerd, dan zal achteraf de opgestelde reserve volgorde
toegepast worden.
Als geen voorkeursvolgorde werd geregistreerd voor twee geselecteerde reserve paarden,
dan zal de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de reserve volgorde werd
opgesteld.

§ 7 Coupon
In de V4 weddenschappen mag slecht die coupon gebruikt worden waarop een enkelvoudige
combinatie of een samengestelde combinatie vermenigvuldigd kan worden als de wedder
dat wenst, het is de wedder die het aantal enkelvoudige combinaties of samengestelde
combinaties die in de weddenschap moeten inbegrepen zijn vermeldt (Multi-coupon).

§ 8 Annulatie van een weddenschapticket
Een V4 weddenschap mag niet geannuleerd worden eens dat het werd geregistreerd in een
kantoor dat de toelating heeft om weddenschappen op te nemen, behalve in
omstandigheden beschreven in hoofdstuk 1, §§ 11, 19 (eerste paragraaf) of § 20

§ 9 te hoge inzet
Als de wedder een bedrag heeft ingevuld en betaald heeft , bedrag dat te hoog is voor het
aantal paarden dat start, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming tot
de regelgeving die handelt over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee keer
of meer dan twee keer geselecteerd worden.

§ 10 Het winnen van de weddenschap
In de V4 wint die weddenschap met de grootst aantal manches waarin de winnende paarden
werden aangeduid.
Het aantal winnende combinaties in een gecombineerde weddenschap wordt bepaald door
het aantal winnende enkelvoudige combinaties die hierin begrepen zijn.

§ 11 Berekening van de opbrengsten

In V4 weddenschap wordt de opbrengst berekend door op een gelijke manier het totale netto
bedrag van de inzet te verdelen tussen de nummers van de winnende rangen.

§ 12 Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meer manches, zal de berekening van
het aantal uit te betalen uitbetalingen die aan een winnende wedder, die meer dan één zulk
paard heeft aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende paarden die
door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te vermenigvuldigen.

§ 13 Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van
die ren meedoen voor de weddenschap.

§ 14 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte
ren
Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere
datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn
voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van
toepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is.
Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties
maakte, zal zoveel uitbetalingen krijgen als de uitbetalingen die overeenstemmen met de
berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in
zulke manche door de wedder.
Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun race winnen,
maar de winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid,
dan krijgt de wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald als er uitbetalingen zijn die
overeenkomen met de berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties
er werden gemaakt door de wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende
paard niet heeft gespeeld.

§ 15 Het schrappen van meer dan een manche.
Als meer dan een manche werd geschrapt in een meeting, en als deze manches niet kunnen
herlopen worden of op een latere datum wordt gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk 1, § 7,
zal de weddenschap geannuleerd worden en de inzetten zullen terugbetaald worden.

Hoofdstuk 9 V5
§ 1 V5 weddenschap

De V5 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van vijf rennen moet aanduiden, vijf rennen die in de zelfde discipline op dezelfde dag
plaatsvinden.
Om op de V5 te kunnen spelen, moeten speciale geldige V5 coupons van ATG gebruikt
moeten worden.
ATG kan gedetailleerdere instructies voor de V5 weddenschap publiceren. De instructies
kunnen gratis bekomen of besteld worden bij elk kantoor dat toelating heeft om
weddenschappen te registreren.

§ 2 Invullen van de coupon
De coupon zal door de wedder ingevuld worden op die manier die beschreven is in de
instructies die gepubliceerd werden door ATG.

§ 3 Berekening van de weddenschap

De rennen waarop V5 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 5.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere cijfers
in elke manche (selecties) aan te duiden.
Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één
combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan een selectie maakt in een of
meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap
(m.a.w. ze omvat meer dan een combinatie.)
Het aantal combinaties in een samengestelde combinatie wordt bepaald door de
aanduidingen in elke manche samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder
elkaar te vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat
de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

§ 4 reserve selecties
Voor iedere manche mogen, bovenop de selectie, twee andere paarden aangeduid worden
(reserve aanduiding) .
De reserve selectie wordt gebruikt – in de volgorde van de gegeven prioriteit en in
overeenstemming met de instructies – om een geselecteerd paard dat werd teruggetrokken
te vervangen. Het is toegelaten om hetzelfde programma nummer te gebruiken, zowel voor
de gewone als voor de reserve selectie.
Als de wedder geen reserve selectie aanduidt, of een coupon gebruikt waarop dit niet
mogelijk is, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet vertrekkend paard een
reserve gekozen worden in overeenstemming met de opgemaakte reserve volgorde.

§5 Het opstellen van een reserve selectie, Reserve volgorde.
Voor de start van de eerste manche, moet er vastgelegd worden in welke prioriteitsvolgorde
de paarden van elke manche in de weddenschap zullen opgenomen worden, voor de
volgende gevallen:
Als een en hetzelfde programma nummer werden aangeduid zowel voor de gewone als de
reserve selectie, bevat de weddenschap meer winnende combinaties, mits aan de andere
voorwaarden is voldaan. Te gelijkertijd komen er meer winnende combinaties voor als de
reserves, in overeenstemming met de opgestelde reserve volgorde, een of meer keren
worden gebruikt.
Als er een reserve wordt opgesteld voor een paard dat teruggetrokken werd, wordt er
prioriteit gegeven aan de reserve die door de wedder werden geselecteerd en in de door de
wedder aangeduide voorkeursvolgorde als de wedder één of meerdere reserve paarden
selecteerde. Indien niet dan worden de reserves genomen uit de opgestelde reserve lijst,
hierbij wordt gekozen uit het niet gebruikte nummer uit de volgorde van het programma met
de reserve nummers. Het is normaal om meer dan één keer de opgemaakte reserve volgode
te gebruiken, met inbegrip van de geselecteerde reserves.
De toekenning van de reservenummers moet zo gelijkmatig mogelijk gebeuren tussen de
paarden die aan de start verschijnen.
Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserve en
bijkomende reserve paarden vereist zijn, dan zal de opgestelde reserve volgorde altijd
worden gebruikt.
In de V5 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde die vermeld staat in het
programma dat digitaal gepubliceerd op www.atg.se gebruikt zelfs als er bepaalde fouten in
staan.
Er wordt geen rekening gehouden met fouten die in andere publicaties worden gemaakt.
Als om het even welk paard individueel geschrapt wordt van de reserve volgorde, dan zullen
ze in de reserve volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst met de kleinste nummers
eerst.
Als er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de paarden geschrapt werden
van de reserve volgorde, dan zal de organisator een toe te passen reserve volgorde
opstellen. Deze moet zo vlug mogelijk gepubliceerd worden op de AGT website www.atg.se

§ 6 Een te hoog aantal, slechts één reserve, geen reserve volgorde.
Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een
nummer van het programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als
een selectie op een niet vertrekker.
Als slechts één reserve werd aangeduid, dan zal achteraf de opgestelde reserve volgorde
toegepast worden.
Als geen voorkeursvolgorde werd geregistreerd voor twee geselecteerde reserve paarden,
dan zal de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de reserve volgorde werd
opgesteld.

§ 7 Coupon
In de V5 weddenschappen mag slecht die coupon gebruikt worden waarop een enkelvoudige
combinatie of een samengestelde combinatie vermenigvuldigd kan worden als de wedder
dat wenst, het is de wedder die het aantal enkelvoudige combinaties of samengestelde
combinaties die in de weddenschap moeten inbegrepen zijn vermeldt (Multi-coupon).

§ 8 Annulatie van een weddenschapticket
Een V5 weddenschap mag niet geannuleerd worden eens dat het werd geregistreerd in een
kantoor dat de toelating heeft om weddenschappen op te nemen, behalve in
omstandigheden beschreven in hoofdstuk 1, §§ 11, 19 (eerste paragraaf) of § 20

§ 9 te hoge inzet
Als de wedder een bedrag ingevuld en betaald heeft, bedrag dat te hoog is voor het aantal
paarden aan de start, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming met de
regelgeving die handelt over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee keer of
meer dan twee keer geselecteerd worden.

§ 10 Het winnen van de weddenschap
In de V5 wint die weddenschap met de grootst aantal manches waarin de winnende paarden
werden aangeduid.
Het aantal winnende combinaties in een gecombineerde weddenschap wordt bepaald door
het aantal winnende enkelvoudige combinaties die hierin begrepen zijn.

Voor geselecteerde renmeetings kan ATG besluiten, voor het geval dat er een enkele
winnende combinatie is met vijf juiste weddenschappen, om een winst uit te betalen die
hoger ligt dan de netto winstinzet.

§ 11 Berekening van de opbrengsten
In de V5 weddenschap wordt de opbrengst berekend door op gelijke manier het totale netto
bedrag van de inzet te verdelen tussen de nummers van de winnende rangen (deze gelijke
delen worden de uit te betalen winsten genoemd).

§ 12 Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere van de manches, zal de
berekening van het aantal uit te betalen winsten die aan een winnende wedder, die meer dan
een zo’n paard heeft aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende
paarden die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te
vermenigvuldigen.

§ 13 Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van
die ren meedoen voor de weddenschap.

§ 14 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte
ren
Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere
datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn
voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van
toepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is.
Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties
maakte, zal verschillende uitbetalingen krijgen die overeenstemmen met het product van 1
en van het (de) getal(len) die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in zulke
manche door de wedder.
Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun race winnen,
maar een winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid,
dan krijgt die winnende wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald, bedrag dat overeenkomst
met de berekening van 1 en het (de) getal die aanduiden hoeveel selecties er werden
gemaakt door de wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet
heeft gespeeld.

§ 15 Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manches werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet
kunnen herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk
1, § 7, zal de weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzetten
zullen terugbetaald worden.

HOOFDSTUK 10 V65
§ 1 V65 weddenschappen

De V65 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van zes rennen moet aanduiden, zes rennen die in de zelfde meeting op dezelfde dag
plaatsvinden.
Om op de V65 te kunnen spelen, moeten speciale geldige V65 coupons van ATG gebruikt
worden.
ATG kan gedetailleerdere instructies voor de V65 weddenschap publiceren. De instructies
kunnen gratis bekomen of besteld worden bij elk kantoor dat toelating heeft om
weddenschappen te registreren.

§ 2 Invullen van de coupon
De coupon zal door de wedder ingevuld worden op die manier die beschreven is in de
instructies die gepubliceerd werden door ATG.

§ 3 Berekening van de weddenschap

De rennen waarop V65 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 6.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere getallen
in elke manche (selecties) aan te duiden.
Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één
combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan een samengestelde combinatie
speelt in een of meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige
weddenschap (m.a.w. ze omvat meer dan een combinatie.)
Het aantal combinaties in een samengestelde combinatie wordt bepaald door de
aanduidingen in elke manche samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder
elkaar te vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat
de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

§ 4 reserve selecties

Voor iedere manche mogen, bovenop de selectie, twee andere paarden aangeduid worden
(reserve aanduiding) .
De reserve selectie wordt gebruikt – in de volgorde van de gegeven prioriteit en in
overeenstemming met de instructies – om een geselecteerd paard dat werd teruggetrokken
te vervangen. Het is toegelaten om hetzelfde programma nummer te gebruiken, zowel voor
de gewone als voor de reserve selectie.
Als de wedder geen reserve selectie aanduidt, of een coupon gebruikt waarop dit niet
mogelijk is, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet vertrekkend paard een
reserve gekozen worden in overeenstemming met de opgemaakte reserve volgorde.

§5 Het opstellen van een reserve selectie, Reserve volgorde.
Voor de start van de eerste manche, moet er vastgelegd worden in welke prioriteitsvolgorde
de paarden van elke manche in de weddenschap zullen opgenomen worden, voor de
volgende gevallen:
Als een en hetzelfde programma nummer werden aangeduid zowel voor de gewone als de
reserve selectie, bevat de weddenschap een hoger aantal winnende combinaties, mits aan
de andere voorwaarden is voldaan. Te gelijkertijd krijgt men een groter aantal winnende
combinaties als de reserves, in overeenstemming met de opgestelde reserve volgorde, een
of meerdere malen worden gebruikt.
Als er een reserve wordt gebruikt voor een paard dat teruggetrokken werd, wordt er voorrang
gegeven aan de volgorde van de reserves die door de wedder werden geselecteerd en in de
door de wedder aangeduide voorkeursvolgorde als de wedder één of meerdere reserve
paarden selecteerde. Indien niet dan worden de reserves genomen uit de opgestelde
reserve lijst, hierbij wordt gebruikt gemaakt van het niet gebruikte nummer van de
programma lijst met de reserve nummers. Het is normaal om meer dan één keer de
opgemaakte reserve volgode te gebruiken, met inbegrip van de geselecteerde reserves.
De toekenning van de reservenummers moet zo gelijkmatig mogelijk gebeuren tussen de
paarden die aan de start verschijnen.
Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserve en er
bijkomende reserve paarden nodig zijn, dan zal de opgemaakte reserve volgorde altijd
worden gebruikt.
In de V65 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde die vermeld staat in het
programma dat digitaal gepubliceerd wordt op www.atg.se gebruikt, zelfs als er bepaalde
fouten in staan.
Er wordt geen rekening gehouden met fouten die in andere publicaties worden gemaakt.
Elk individueel paard dat geschrapt wordt van de reserve volgorde, zal het in de reserve
volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst, de kleinste nummers eerst.
Als er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de paarden geschrapt werden
van de reserve lijst, dan zal de organisator een reserve volgorde opstellen die zal toegepast
moeten worden. Deze moet zo vlug mogelijk gepubliceerd worden op de AGT website
www.atg.se

§ 6 Te groot nummer, slechts één reserve, geen reserve volgorde.

Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een
nummer in het programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als
een selectie op een niet vertrekker.
Als slechts één reserve werd aangeduid, dan zal achteraf de opgestelde reserve lijst
toegepast worden.
Als geen voorkeursvolgorde werd geregistreerd voor twee geselecteerde reserve paarden,
dan zal de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de reserve volgorde werd
opgesteld.

§ 7 Coupon
In de V65 weddenschappen mag slecht die coupon gebruikt worden waarop een
enkelvoudige combinatie of een samengestelde combinatie vermenigvuldigd kan worden als
de wedder dat wenst, het is de wedder die het aantal enkelvoudige combinaties of
samengestelde combinaties die in de weddenschap moeten inbegrepen zijn vermeldt (Multicoupon).
ATG kan, in verband met sommige meetings, aan de klanten de keuze geven om te kiezen
om alleen mee te doen met een poule voor 6 correcte weddenschappen. Vanaf het moment
dat ATG informatie hierover geeft, voor een speciale meeting, kan de wedder kiezen om
alleen mee te doen in de poule voor 6 correcte weddenschappen. Eens dat ATG de
beslissing heeft genomen dat deze optie wordt toegepast kan deze beslissing niet meer
teniet gedaan worden.

§ 8 Annulatie van een weddenschapticket

Een V65 weddenschapticket mag niet geannuleerd worden nadat het in een kantoor dat de
toelating heeft om weddenschappen op te nemen werd geregistreerd, behalve in
omstandigheden beschreven in hoofdstuk 1, §§ 11, 19 (eerste paragraaf) of § 20

§ 9 te hoge inzet
Als de wedder een bedrag heeft ingevuld en betaald dat te hoog is voor het aantal paarden,
dat aan de start verschijnt, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming
met de regelgeving die handelt over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee
keer of meer dan twee keer geselecteerd worden.

§ 10 Het winnen van de weddenschap
In de V65 is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden
bevat, in 6 en 5 manches.
Deze vormen elk een groep voor uitbetalingen, de voorzieningen die nader worden bepaald
in § 11 zijn niet van toepassing.

§ 11 Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward
Fonds.

De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V65 weddenschap
wordt het netto totaal van de omzet verdeeld in twee delen. Het deel van het netto totaal van
de inzet toegewezen aan elke winstgroep wordt weergegeven in de volgende tabel:
Totale uit te betalen netto winst per groep
6 correcte weddenschappen: 50 %
5 correcte weddenschappen: 50 %
De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk
van de betalingsgroepen.
De netto uit te betalen bedragen die komen van de wedders die besloten hebben om alleen
mee te doen aan de poule van 6 correcte weddenschappen worden alleen bij die poule
gevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 6 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 6 correcte uitslagen aan te duiden, twee keer
de gewone uitbetaling betaald krijgen voor de 6 correcte uitslagen. Er wordt geen winst
uitbetaald als deze wedders slechts 5 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat het uit te betalen bedrag dat per combinatie berekend werd in de groep met 5
correcte weddenschappen kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de
regering, zal de winst niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in
overeenstemming met de voorzieningen zullen in een Carry-forward fonds worden gestort.
ATG zal naderhand deze bedragen voegen bij de uit te betalen winsten voor 6 correcte
weddenschappen van een V65 weddenschap die georganiseerd werd binnen de
daaropvolgende 12 maanden.
Als ATG heeft beslist naar welke V65 meeting de bedragen van het Carry-forward fonds
zullen gaan, kan er niet meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de huidige laagste uit te betalen winst per combinatie, zie ATG website, www. atg.se
Voor de weddenschappen die in andere valuta dan de SEK werden ingezet, is de kleinste uit
te betalen winst geen vastgestelde som, maar wordt berekend volgens een valuta
uitbetalingsratio.
Bij het publiceren van deze regelingen, wordt de kleinste uit te betalen opbrengst vastgelegd
op basis van een ratio opbrengst berekening van 30 per combinatie. Om de kleinste uit te

betalen opbrengst vast te leggen, wordt de prijs per combinatie vermenigvuldigd met de ratio
berekening van de opbrengst.
Op dit ogenblik, voor landen die de EURO (€ ) als valuta hebben, als de inzetprijs per
combinatie 0.12 € is, dan is de kleinste uit te betalen winst 0.12 x 30= €3.60.
(tegelijkertijd, in landen met de Dollar als valuta (US dollar of australian dollar) , indien de
inzet per combinatie $0.20 is, zal de kleinste uit te betalen winst 0.20 x 30 = $ 6.00 zijn.
Als er geen winnaar is in een of meer van de winstgroepen voor 6 en 5 juiste
weddenschappen, dan zal de inzet gestort worden in een winstgroep voor 6 juiste
weddenschappen van een of meer V65 meetings die binnen de 12 maanden worden
gelopen.
Het aantal combinaties met 6 of 5 juiste weddenschappen die in een systeem werden
gespeeld, wordt vastgelegd door het aantal winnende enkelvoudige combinaties (of gewone
selecties) met 6 of 5 correcte weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige
weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 1 SEK, wordt de winst beperkt tot dat deel van netto
uit te betalen winsten die overeenstemmen met de overeenkomstige lengte van de
weddenschap t.o.v. 1 SEK.

§ 12 Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere manches, zal de berekening
van het aantal uit te betalen uitbetalingen die aan een winnende wedder, die meer dan een
zo’n paard heeft aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende paarden
die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te vermenigvuldigen.

§ 13 Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van
die ren meedoen voor de weddenschap.

§ 14 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte
ren

Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere
datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn
voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van
toepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is.
Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties
maakte, zal verschillende uitbetalingen krijgen die overeenstemmen met de berekening van
1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in zulke manche
door de wedder.

Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun race winnen,
maar een winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid,
dan krijgt de wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald, bedrag dat overeenkomst met de
berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt
door de wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet heeft
gespeeld.

§ 15 Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manche werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet
kunnen herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk
1, § 7, zal de weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzetten
zullen terugbetaald worden.

HOOFDSTUK 11 V64
§ 1 V64 weddenschap

De V64 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van zes rennen moet aanduiden, zes rennen die in de zelfde meeting op dezelfde dag
plaatsvinden.
Om op de V64 te kunnen spelen, moeten speciale geldige V64 coupons van ATG gebruikt
worden.
ATG kan gedetailleerdere instructies voor de V64 weddenschap publiceren. De instructies
kunnen gratis bekomen of besteld worden bij elk kantoor dat toelating heeft om
weddenschappen te registreren.

§ 2 Invullen van de coupon
De coupon zal door de wedder ingevuld worden op de manier die beschreven is in de
instructies die gepubliceerd werden door ATG.

§ 3 Berekening van de weddenschap
De rennen waarop V64 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 6.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere getallen
in elke manche (selecties) aan te duiden.
Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één
combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan een selectie maakt in een of
meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap
(m.a.w. ze omvat meer dan een combinatie.)
Het aantal combinaties in een systeem wordt bepaald door de aanduidingen in elke manche
samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder elkaar te vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat
de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

§ 4 reserve selecties
Voor iedere manche, bovenop de selecties, mogen maximum twee andere paarden
aangeduid worden (reserve aanduiding).
De reserve selectie wordt gebruikt – in de volgorde van de prioriteit die eraan wordt gegeven
en in overeenstemming met de instructies – om een geselecteerd paard dat werd
teruggetrokken te vervangen. Het is toegelaten om hetzelfde programma nummer te
gebruiken, zowel voor de gewone als voor de reserve selectie.
Als de wedder geen reserve selectie aanduidt, of een coupon gebruikt waarop niet mogelijk
is reserve selecties aan te duiden, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet

vertrekkend paard, een reserve paard worden gekozen en dat moet overeenstemmen met
de opgemaakte reserve volgorde.

§5 Het opstellen van een reserve selectie, Reserve volgorde.

Voor de start van de eerste manche, moet er vastgelegd worden in welke prioriteitsvolgorde
de paarden van elke manche in de weddenschap zullen opgenomen worden, voor de
volgende gevallen:
Als een en hetzelfde programma nummer werden aangeduid zowel voor de gewone als de
reserve selectie, bevat de weddenschap een hoger aantal winnende combinaties, mits aan
de andere voorwaarden is voldaan. Te gelijkertijd krijgt men een groter aantal winnende
combinaties als de reserves, in overeenstemming met de opgestelde reserve volgorde, een
of meerdere malen worden gebruikt.
Als er een reserve wordt gebruikt ter vervanging van een paard dat teruggetrokken werd,
wordt er voorrang gegeven aan de volgorde van de reserves die door de wedder werden
aangeduid en in de door de wedder aangeduide voorkeursvolgorde als de wedder één of
meerdere reserve paarden selecteerde. Indien niet dan worden de reserves genomen in de
opgestelde reserve lijst, hierbij wordt gebruikt gemaakt van het niet gebruikte nummer van de
programma lijst met de reserve nummers. Het is normaal om meer dan één keer om de
opgemaakte reserve volgorde te gebruiken, met inbegrip van de geselecteerde reserves.
De verdeling van de reserves moet zo gebeuren dat het aantal selecties op de paarden die
aan de start verschijnen zo veel mogelijk gelijk zijn.
Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserves en er
bijkomende reserve paarden nodig zijn, dan zal de opgemaakte reserve volgorde altijd
worden gebruikt.
In de V64 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde die vermeld staat in het
programma dat digitaal gepubliceerd wordt op www.atg.se gebruikt, zelfs als er bepaalde
fouten in staan.
Er wordt geen rekening gehouden met fouten die in andere publicaties worden gemaakt.
Als elk individueel paard geschrapt wordt van de reserve volgorde, zal het in de reserve
volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst, de kleinste nummers eerst.
Als er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de paarden geschrapt werden
van de reserve lijst, dan zal de organisator een reserve volgorde opstellen. Deze moet zo
vlug mogelijk gepubliceerd worden op de AGT website www.atg.se

§ 6 Te groot nummer, slechts één reserve, geen reserve volgorde.
Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een
nummer van het programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als
een selectie op een niet vertrekker.
Als slechts één reserve werd aangeduid, dan zal achteraf de opgestelde reserve lijst
toegepast worden.
Als geen voorkeursvolgorde werd aangeduid voor twee geselecteerde reserve paarden, dan
zal die de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de reserve lijst werd opgesteld.

§ 7 Coupon
In de V64 weddenschappen mag slecht die coupon gebruikt worden waarop een
enkelvoudige combinatie of een samengestelde combinatie vermenigvuldigd kan worden als
de wedder dat wenst, het is de wedder die het aantal enkelvoudige combinaties of
samengestelde combinaties die in de weddenschap moeten inbegrepen zijn vermeldt (Multicoupon).
ATG kan, in verband met sommige meetings, aan de klanten de keuze geven om te kiezen
om slechts mee te doen met een poule voor 6 correcte weddenschappen. Vanaf het moment
dat ATG informatie hierover geeft, voor een speciale meeting, kunnen wedder kiezen om
alleen mee te doen in de poule voor 6 correcte weddenschappen. Eens dat ATG de
beslissing heeft genomen dat deze optie wordt toegepast kan deze beslissing niet meer
teniet gedaan worden.

§ 8 Annulatie van een weddenschapticket
Een V64 weddenschapticket mag niet geannuleerd worden eens dat het in een kantoor dat
de toelating heeft om weddenschappen op te nemen werd geregistreerd, behalve in
omstandigheden beschreven in hoofdstuk 1, §§ 11, 19 (eerste paragraaf) of § 20

§ 9 Te hoge inzet
Als de wedder een bedrag ingevuld en betaald heeft dat te hoog is voor het aantal paarden,
dat aan de start verschijnt, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming
met de regelgeving die handelt over de reserve paarden, zullen één of meer paarden twee
keer of meer dan twee keer geselecteerd worden.

§ 10 Het winnen van de weddenschap
In de V64 is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden
bevat, in 6,5 en 4 manches.
Deze vormen elk een groep voor uitbetalingen, de voorzieningen die nader worden bepaald
in § 11 zijn niet van toepassing.

§ 11 Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward
Fonds.

De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V64 weddenschap
wordt het netto totaal van de omzet verdeeld in drie delen. Het deel van het netto totaal van
de inzet toegewezen aan elke winstgroep wordt weergegeven in de volgende tabel:
Totale uit te betalen netto winst per groep

6 correcte weddenschappen: 40 %
5 correcte weddenschappen: 20 %
4 correcte weddenschappen: 40%
De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk
van de betalingsgroepen.
De netto uit te betalen bedragen die komen van de wedders die besloten hebben om alleen
mee te doen aan de poule van 6 correcte weddenschappen worden bij alleen die poule
gevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 6 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 6 correcte uitslagen aan te duiden, 2,5 keer
de gewone uitbetaling betaald krijgen voor de 6 correcte weddenschappen. Er wordt geen
winst uitbetaald als deze wedders slechts 5 of 4 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat het uit te betalen bedrag dat per combinatie berekend werd in de groep met 5 en
4 correcte weddenschappen kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de
regering, zal de winst niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in
overeenstemming met de voorzieningen zullen in een Carry-forward fonds worden gestort.
ATG zal vervolgens deze bedragen voegen bij de uit te betalen winsten voor 6 correcte
weddenschappen van een V64 weddenschap die georganiseerd zal worden binnen de
daaropvolgende 12 maanden.
Als ATG heeft beslist naar welke V64 meeting de bedragen van de Carry-forward zullen
gaan, kan er niet meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de actuele laagste uit te betalen winst per combinatie, zie ATG website, www. atg.se
Voor de weddenschappen die in andere valuta dan de SEK werden ingezet, is de kleinste uit
te betalen winst geen vastgestelde som, maar wordt berekend volgens een valuta
uitbetalingsratio.
Op het moment dat deze regelingen worden gepubliceerd wordt de kleinste uit te betalen
opbrengst vastgelegd op basis van een ratio opbrengst berekening van 7 per combinatie.
Om de kleinste uit te betalen winst vast te leggen, wordt de prijs per combinatie
vermenigvuldigd met de ratio berekening van de winst.
Bijvoorbeeld, voor landen die de EURO (€ ) als valuta hebben, als de inzetprijs per
combinatie 0.12 € is, dan is de kleinste uit te betalen winst 0.12 x 7= € 0.84.
(tegelijkertijd, in landen met de Dollar als valuta (US dollar of Australian dollar), indien de
inzet per combinatie $0.20 is, zal de kleinste uit te betalen winst 0.20 x 7 = $ 1.40 zijn).
Als er geen winnaar is in een of meer van de betalingsgroepen voor 6 , 5 en 4 juiste
weddenschappen, dan zal de inzet gestort worden in een Carry forward fonds voor 6 juiste
weddenschappen in een of meer V64 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen.
Het aantal combinaties met 6, 5 of 4 juiste weddenschappen die in samengestelde
combinaties werden gespeeld, wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige
combinaties met 6 , 5 en 4 correcte weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige
weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 1 SEK, wordt de winst beperkt tot dat deel van netto
uit te betalen winsten die overeenstemmen met de proportionele lengte van de weddenschap
voor
1
SEK.

§ 12 Berekening van uit te betalen opbrengsten in geval van deadheat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere manches, zal de berekening
van het aantal uit te betalen betalingsgroepen die bestemd zijn voor een winnende wedder ,
die meer dan een dergelijk paard heeft aangeduid, worden toegekend door de winnende
paarden die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te
vermenigvuldigen.

§ 13 Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van
die ren meedoen voor de weddenschap.

§ 14 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte
ren
Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere
datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn
voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van
toepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is.
Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties
maakte, zal zoveel verschillende uitbetalingen uitbetaald krijgen die overeenstemmen met
het product van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in
zulke manche door de wedder.
Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun race winnen,
maar een winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid,
dan krijgt de wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald, bedrag dat overeenkomst met de
berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel geldige selecties er werden
gemaakt door de wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet
heeft gespeeld.

§ 15 Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manches werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet
kunnen herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk
1, § 7, zal de weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzetten
zullen terugbetaald worden.

HOOFDSTUK 12 V75
§ 1 V75 weddenschap
De V75 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van zeven rennen moet aanduiden, zeven rennen die in een en dezelfde meeting
plaatsvinden.
Om op de V75 te kunnen spelen, moeten speciale geldige V75 coupons van ATG gebruikt
worden.
ATG kan gedetailleerdere instructies voor de V75 weddenschap publiceren. De instructies
kunnen gratis bekomen of besteld worden bij elk kantoor dat toelating heeft om
weddenschappen te registreren.

§ 2 Invullen van de coupon
De coupon zal door de wedder ingevuld worden op die manier die beschreven is in de
instructies die gepubliceerd werden door ATG.

§ 3 Berekening van de weddenschap
De rennen waarop V75 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 7.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere getallen
in elke manche (selecties) aan te duiden.
Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één
combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan een selectie maakt in een of
meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap
(m.a.w. ze omvat meer dan een combinatie.)
Het aantal combinaties in een systeem wordt bepaald door de aankruisingen in elke manche
samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder elkaar te vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat
de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

§ 4 reserve selecties
Voor iedere manche mogen, bovenop de selecties, twee andere paarden aangeduid worden
(reserve aanduidingen).
De reserve selectie wordt gebruikt – in de volgorde van de prioriteit die eraan wordt gegeven
en in overeenstemming met de instructies – om een geselecteerd paard dat werd
teruggetrokken te vervangen. Het is toegelaten om hetzelfde programma nummer te
gebruiken, zowel voor de gewone als voor de reserve selectie.

Als de wedder geen reserve selectie aanduidt, of een coupon gebruikt waarop niet mogelijk
is reserve selecties aan te duiden, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet
vertrekkend paard, een reserve paard worden gekozen dat moet overeenstemmen met de
opgemaakte reserve volgorde.

§5 Het opstellen van een reserve selectie, Reserve volgorde.
Voor de start van de eerste manche, moet er vastgelegd worden in welke prioriteitsvolgorde
de paarden van elke manche in de weddenschap zullen opgenomen worden, voor de
volgende gevallen: Als een en hetzelfde programma nummer werden aangeduid zowel voor
de gewone als de reserve selectie, bevat de weddenschap een hoger aantal winnende
combinaties, mits aan de andere voorwaarden is voldaan. Te gelijkertijd krijgt men een groter
aantal winnende combinaties als de reserves, in overeenstemming met de opgestelde
reserve volgorde, een of meerdere malen worden gebruikt. Als er een reserve wordt gebruikt
ter vervanging van een paard dat teruggetrokken werd, wordt er voorrang gegeven aan de
volgorde van de reserves die door de wedder werden aangeduid en in de door de wedder
aangeduide voorkeursvolgorde als de wedder één of meerdere reserve paarden selecteerde.
Indien niet dan worden de reserves genomen in de opgestelde reserve lijst, hierbij wordt
gebruikt gemaakt van het niet gebruikte nummer van de programma lijst met de reserve
nummers. Het is normaal om meer dan één keer om de opgemaakte reserve volgorde te
gebruiken, met inbegrip van de geselecteerde reserves. De verdeling van de reserves moet
zo gebeuren dat het aantal selecties op de paarden die aan de start verschijnen zo veel
mogelijk gelijk zijn. Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden
als reserves en er bijkomende reserve paarden nodig zijn, dan zal de opgemaakte reserve
volgorde altijd worden gebruikt. In de V75 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde
die vermeld staat in het programma dat digitaal gepubliceerd wordt op www.atg.se gebruikt,
zelfs als er bepaalde fouten in staan. Er wordt geen rekening gehouden met fouten die in
andere publicaties worden gemaakt. Als elk individueel paard geschrapt wordt van de
reserve volgorde, zal het in de reserve volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst, de
kleinste nummers eerst. Als er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de
paarden geschrapt werden van de reserve lijst, dan zal de organisator een reserve volgorde
opstellen. Deze moet zo vlug mogelijk gepubliceerd worden op de AGT website www.atg.se

§ 6 Te groot nummer, slechts één reserve, geen reserve volgorde.
Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een
nummer in het programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als
een selectie op een niet vertrekker.
Als slechts één reserve werd aangeduid, dan zal achteraf de opgestelde reserve lijst
toegepast worden.
Als geen voorkeursvolgorde werd aangeduid voor twee geselecteerde reserve paarden, dan
zal die de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de voorafgaande opgestelde
reserve orde werd opgesteld.

§ 7 Coupon
In de V75 weddenschappen mag slecht die coupon gebruikt worden waarop een
enkelvoudige combinatie of een samengestelde combinatie vermenigvuldigd kan worden als
de wedder dat wenst, het is de wedder die het aantal enkelvoudige combinaties of
samengestelde combinaties die in de weddenschap moeten inbegrepen zijn vermeldt (Multicoupon).
ATG kan, in verband met sommige meetings, aan de klanten de keuze geven om te kiezen
om slechts mee te doen met een poule voor 7 juiste weddenschappen. Vanaf het moment
dat ATG informatie hierover geeft, voor een speciale meeting, kunnen wedder kiezen om
alleen mee te doen in de poule voor 7 juiste weddenschappen. Eens dat ATG de beslissing
heeft genomen dat deze optie wordt toegepast kan deze beslissing niet meer teruggedraaid
worden.

§ 8 Annulatie van een weddenschapticket
Een V75 weddenschapticket mag niet geannuleerd worden eens het in een kantoor dat de
toelating heeft om weddenschappen op te nemen werd geregistreerd, behalve in
omstandigheden beschreven in hoofdstuk 1, §§ 11, 19 (eerste paragraaf) of § 20

§ 9 te hoge inzet
Als de wedder een bedrag heeft ingevuld en betaald dat te hoog is voor het aantal paarden
dat aan de start verschijnt, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming
met de regelgeving die handelt over de reserve paarden, mag één en hetzelfde paard twee
keer of meer dan twee keer geselecteerd worden.

§ 10 Het winnen van de weddenschap
In de V75 is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de winnende paarden
bevat, in 7, 6 of 5 manches.
Deze vormen elk een uitbetalingsgroep. De uitzonderingen die vermeld staan in § 11
hieronder zijn niet van toepassing.

§ 11 Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward
Fonds.
De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V75 weddenschap
wordt het netto totaal van de omzet verdeeld in drie delen. Het deel van het netto totaal van
de inzet toegewezen aan elke winstgroep wordt weergegeven in de volgende tabel:
Totale uit te betalen netto winst per groep
7 correcte weddenschappen: 40 %
6 correcte weddenschappen: 20 %
5 correcte weddenschappen: 40%

De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk
van de betalingsgroepen.
De netto uit te betalen bedragen die komen van de wedders die besloten hebben om alleen
mee te doen aan de poule van 7 correcte weddenschappen worden bij alleen die poule
gevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 7 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 7 correcte uitslagen aan te duiden, 2,5 keer
de gewone uitbetaling betaald krijgen voor de 7 correcte weddenschappen. Er wordt geen
winst uitbetaald als deze wedders slechts 6 of 5 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat het uit te betalen bedrag dat per combinatie berekend werd in de groep met 6 en
5 correcte weddenschappen kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de
regering, zal de winst niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in
overeenstemming met de voorzieningen zullen in een Carry-forward fonds worden gestort.
ATG zal vervolgens deze bedragen voegen bij de uit te betalen winsten voor 7 correcte
weddenschappen van een V75 weddenschap die georganiseerd zal worden binnen de
daaropvolgende 12 maanden.
Als ATG heeft beslist naar welke V75 meeting de bedragen van de Carry-forward zullen
gaan, kan er niet meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de actuele laagste uit te betalen winst per combinatie, zie ATG website, www. atg.se
Voor de weddenschappen die in andere valuta dan de SEK werden ingezet, is de kleinste uit
te betalen winst geen vastgestelde som, maar wordt berekend volgens een valuta
uitbetalingsratio. Op het moment dat deze regelingen worden gepubliceerd wordt de kleinste
uit te betalen opbrengst vastgelegd op basis van een ratio opbrengst berekening van 30 per
combinatie. Om de kleinste uit te betalen winst vast te leggen, wordt de prijs per combinatie
vermenigvuldigd met de ratio berekening van de winst.
Bijvoorbeeld, voor landen die de EURO (€ ) als valuta hebben, als de inzetprijs per
combinatie 0.06 € is, dan is de kleinste uit te betalen winst 0.06 x 30= € 1.80.
(evenzo, in landen met de Dollar als valuta (US dollar of Australian dollar), indien de inzet
per combinatie $0.10 is, zal de kleinste uit te betalen winst 0.10 x 30 = $ 3.00 zijn).
Als er geen winnaar is in een of meer van de betalingsgroepen voor 7, 6 en 5 juiste
weddenschappen, dan zal de inzet gestort worden in een Carry forward fonds voor 7 juiste
weddenschappen in een of meer V75 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen.
Het aantal combinaties met 7, 6 of 5 juiste weddenschappen die in samengestelde
combinaties werden gespeeld, wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige
combinaties met 7,6 en 5 correcte weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige
weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 0.50 SEK, wordt de winst beperkt tot dat deel van
netto uit te betalen winsten die overeenstemmen met de proportionele lengte van de
weddenschap voor 0.50 SEK.

§ 12 Berekening van uit te betalen opbrengsten in geval van deadheat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere manches, zal de berekening
van het aantal uit te betalen betalingsgroepen die bestemd zijn voor een winnende wedder,
die meer dan een dergelijk paard heeft aangeduid, worden toegekend door de winnende

paarden die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te
vermenigvuldigen.

§ 13 Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van
die ren meedoen voor de weddenschap.

§ 14 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte
ren
Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere
datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn
voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van
toepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is.
Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties
maakte, zal zoveel verschillende uitbetalingen uitbetaald krijgen die overeenstemmen met
het product van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in
zulke manche door de wedder.
Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun race winnen,
maar een winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid,
dan krijgt de wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald, bedrag dat overeenkomst met de
berekening van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel geldige selecties er werden
gemaakt door de wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet
heeft gespeeld.

§ 15 Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manche werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet
kunnen herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk
1, § 7, zal de weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzetten
zullen terugbetaald worden.

HOOFDSTUK 13 V86

§ 1 V 86 weddenschap
De V86 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van zeven rennen moet aanduiden, acht rennen die in de zelfde meeting op dezelfde dag
plaatsvinden.
Om op de V86 te kunnen spelen, moeten speciale geldige V86 coupons van ATG gebruikt
worden. ATG kan gedetailleerdere instructies voor de V86 weddenschap publiceren. De
instructies kunnen gratis bekomen of besteld worden bij elk kantoor dat toelating heeft om
weddenschappen te registreren.

§ 2 Invullen van de coupon
De coupon zal door de wedder ingevuld worden op die manier die beschreven is in de
instructies die gepubliceerd werden door ATG.

§ 3 Berekening van de weddenschap
De rennen waarop V86 weddenschappen worden ingezet worden aangeduid van 1 tot 8.
De wedders duiden de paarden aan waarop zij willen wedden, door een of meerdere getal in
elke manche (selecties) aan te duiden.
Als de wedder een selectie voor elke manche maakt, dan omvat de weddenschap één
combinatie (enkele weddenschap). Als de wedder meer dan een selectie maakt in een of
meerdere manches, dan wordt de weddenschap aangeduid als meervoudige weddenschap
(m.a.w. ze omvat meer dan een combinatie.)
Het aantal combinaties in een systeem wordt bepaald door de aanduidingen in elke manche
samen te voegen en door de daaruit vloeiende getallen onder elkaar te vermenigvuldigen.
Het totaal van de te betalen weddenschap wordt berekend door het aantal combinaties te
vermenigvuldigen met de prijs per combinatie, en ook, eventueel, door het aantal keren dat
de wedder de weddenschap wenst in te zetten.

§ 4 reserve selecties
Voor iedere manche, bovenop de selecties, mogen maximum twee andere paarden
aangeduid worden (reserve aanduiding).
De reserve selectie wordt gebruikt – in de volgorde van de prioriteit die eraan wordt gegeven
en in overeenstemming met de instructies – om een geselecteerd paard dat werd
teruggetrokken te vervangen. Het is toegelaten om hetzelfde programma nummer te
gebruiken, zowel voor de gewone als voor de reserve selectie.

Als de wedder geen reserve selectie aanduidt, of een coupon gebruikt waarop niet mogelijk
is reserve selecties aan te duiden, dan zal ter vervanging van een selectie op een niet
vertrekkend paard, een reserve paard worden gekozen en dat moet overeenstemmen met
de opgemaakte reserve volgorde.

§5 Het opstellen van een reserve selectie, Reserve volgorde.
Voor de start van de eerste manche, moet er vastgelegd worden in welke prioriteitsvolgorde
de paarden van elke manche in de weddenschap zullen opgenomen worden, voor de
volgende gevallen:
Als een en hetzelfde programma nummer werden aangeduid zowel voor de gewone als de
reserve selectie, bevat de weddenschap een hoger aantal winnende combinaties, mits aan
de andere voorwaarden is voldaan. Te gelijkertijd krijgt men een groter aantal winnende
combinaties als de reserves, in overeenstemming met de opgestelde reserve volgorde, een
of meerdere malen worden gebruikt.
Als er een reserve wordt gebruikt voor een paard dat teruggetrokken werd, wordt er voorrang
gegeven aan de volgorde van de reserves die door de wedder werden geselecteerd en in de
door de wedder aangeduide voorkeursvolgorde als de wedder één of meerdere reserve
paarden selecteerde. Indien niet dan worden de reserves genomen in de opgestelde reserve
lijst, hierbij wordt gebruikt gemaakt van het niet gebruikte nummer van de programma lijst
met de reserve nummers. Het is normaal om meer dan één keer om de opgemaakte reserve
volgode te gebruiken, met inbegrip van de geselecteerde reserves.
De verdeling van de reserves moet zo gebeuren dat het aantal selecties op de paarden die
aan de start verschijnen zo veel mogelijk gelijk moet zijn.
Als echter al de paarden die aan een ren deelnemen al gebruikt werden als reserve en er
bijkomende reserve paarden nodig zijn, dan zal de opgemaakte reserve volgorde altijd
worden gebruikt.
In de V86 weddenschappen wordt altijd de reserve volgorde die vermeld staat in het
programma dat digitaal gepubliceerd wordt op www.atg.se gebruikt, zelfs als er bepaalde
fouten in staan.
Er wordt geen rekening gehouden met fouten die in andere publicaties worden gemaakt.
Elk individueel paard dat geschrapt wordt van de reserve volgorde, zal het in de reserve
volgorde naar de laatste plaats worden verplaatst, de kleinste nummers eerst.
Als er geen reserve volgorde is, of als meer dan de helft van de paarden geschrapt werden
van de reserve lijst, dan zal de organisator een reserve volgorde opstellen. Deze moet zo
vlug mogelijk gepubliceerd worden op de AGT website www.atg.se

§ 6 Te groot nummer, slechts één reserve, geen reserve volgorde.
Als in een weddenschap een nummer werd gespeeld dat niet overeenstemt met een
nummer in het programma, dan zal deze aanduiding in aanmerking worden genomen als
een selectie op een niet vertrekker.
Als slechts één reserve werd aangeduid, dan zal achteraf de opgestelde reserve lijst
toegepast worden.
Als geen voorkeursvolgorde werd aangeduid voor twee geselecteerde reserve paarden, dan
zal die de toegepaste prioriteitsvolgorde deze zijn die in de reserve lijst werd opgesteld.

§ 7 Coupon
In de V86 weddenschappen mag slecht die coupon gebruikt worden waarop een
enkelvoudige combinatie of een samengestelde combinatie vermenigvuldigd kan worden als
de wedder dat wenst, het is de wedder die het aantal enkelvoudige combinaties of
samengestelde combinaties die in de weddenschap moeten inbegrepen zijn vermeldt (Multicoupon).
ATG kan, in verband met sommige meetings, aan de klanten de keuze geven om te kiezen
om slechts mee te doen met een poule voor 8 correcte weddenschappen. Vanaf het moment
dat ATG informatie hierover geeft, voor een speciale meeting, kunnen wedder kiezen om
alleen mee te doen in de poule voor 8 correcte weddenschappen. Eens dat ATG de
beslissing heeft genomen dat deze optie wordt toegepast kan deze beslissing niet meer
teniet gedaan worden.

§ 8 Annulatie van een weddenschapticket
Een V86 weddenschapticket mag niet geannuleerd worden eens het in een kantoor dat de
toelating heeft om weddenschappen op te nemen werd geregistreerd, behalve in
omstandigheden beschreven in hoofdstuk 1, §§ 11, 19 (eerste paragraaf) of § 20

§ 9 te hoge inzet
Als de wedder een bedrag heeft ingevuld en betaald dat te hoog is voor het aantal paarden
dat aan de start verschijnt, zal het verschil niet worden terugbetaald. In overeenstemming
met de regelgeving die handelt over de reserve paarden, mag een en hetzelfde paard twee
keer of meer dan twee keer geselecteerd worden.

§ 10 Het winnen van de weddenschap
In de V86 weddenschap is de gespeelde weddenschap winnend als de combinatie de
winnende paarden bevat in 8,7 of 6 manches.
Deze vormen elk een uitbetalingsgroep. De uitzonderingen die vermeld staan in § 11
hieronder zijn niet van toepassing.

§ 11 Berekening van de opbrengsten, Jackpot, Carry-forward
Fonds.
De berekening van de opbrengsten wordt als volgt uitgevoerd: In de V86 weddenschap
wordt het netto totaal van de omzet verdeeld in drie delen. Het deel van het netto totaal van
de inzet toegewezen aan elke winstgroep wordt weergegeven in de volgende tabel:
Totale uit te betalen netto winst per groep
8 correcte weddenschappen: 40 %
7 correcte weddenschappen: 20 %
6 correcte weddenschappen: 40%

De aldus bekomen bedragen worden verdeeld tussen het aantal winnende combinaties in elk
van de betalingsgroepen.
De netto uit te betalen bedragen die komen van de wedders die besloten hebben om alleen
mee te doen aan de poule van 8 correcte weddenschappen worden bij alleen die poule
gevoegd.
Van de wedders die besloten hebben om alleen mee te doen aan de poule van 8 correcte
weddenschappen, zal ieder die er in slaagt om 8 correcte uitslagen aan te duiden, 2,5 keer
de gewone uitbetaling betaald krijgen voor de 8 correcte weddenschappen. Er wordt geen
winst uitbetaald als deze wedders slechts 7 of 6 correcte uitslagen hebben aangeduid.
In geval dat het uit te betalen bedrag dat per combinatie berekend werd in de groep met 7 en
6 correcte weddenschappen kleiner is dan een bepaald bedrag dat vastgelegd werd door de
regering, zal de winst niet uitbetaald worden. De bedragen die niet uitbetaald worden in
overeenstemming met de voorzieningen zullen in een Carry-forward fonds worden gestort.
ATG zal vervolgens deze bedragen voegen bij de uit te betalen winsten voor 8 correcte
weddenschappen van een V86 weddenschap die georganiseerd zal worden binnen de
daaropvolgende 12 maanden.
Als ATG heeft beslist naar welke V86 meeting de bedragen van de Carry-forward zullen
gaan, kan er niet meer teruggekomen worden op deze beslissing.
Voor de actuele laagste uit te betalen winst per combinatie, zie ATG website, www. atg.se
Voor de weddenschappen die in andere valuta dan de SEK werden ingezet, is de kleinste uit
te betalen winst geen vastgestelde som, maar wordt berekend volgens een valuta
uitbetalingsratio. Op het moment dat deze regelingen worden gepubliceerd wordt de kleinste
uit te betalen opbrengst vastgelegd op basis van een ratio opbrengst berekening van 40 per
combinatie. Om de kleinste uit te betalen winst vast te leggen, wordt de prijs per combinatie
vermenigvuldigd met de ratio berekening van de winst.
Bijvoorbeeld, voor landen die de EURO (€ ) als valuta hebben, als de inzetprijs per
combinatie 0.03 € is, dan is de kleinste uit te betalen winst 0.03 x 40= € 1.20.
(evenzo, in landen met de Dollar als valuta (US dollar of Australian dollar) , indien de inzet
per combinatie $0.05 is, zal de kleinste uit te betalen winst 0.05 x 40 = $ 1.20 zijn).
Als er geen winnaar is in een of meer van de betalingsgroepen voor 8, 7 of 6 juiste
weddenschappen, dan zal de inzet gestort worden in een Carry forward fonds voor 8 juiste
weddenschappen in een of meer V86 meetings die binnen de 12 maanden worden gelopen.
Het aantal combinaties met 8, 7 of 6 juiste weddenschappen die in samengestelde
combinaties werden gespeeld, wordt bepaald door het aantal winnende enkelvoudige
combinaties met 8,7 of 6 correcte weddenschappen die begrepen zijn in een meervoudige
weddenschap.
Als de prijs per combinatie kleiner is dan 0.25 SEK, wordt de winst beperkt tot dat deel van
netto uit te betalen winsten die overeenstemmen met de proportionele lengte van de
weddenschap voor 0.25 SEK.

§ 12 Uit te betalen opbrengsten in geval van dead-heat
Als er een Dead-heat is op de eerste plaats in een of meerdere manches, zal de berekening
van het aantal uit te betalen uitbetalingen die aan een winnende wedder, die meer dan een
zo’n paard heeft aangeduid, wordt uitbetaald, worden toegekend door de winnende paarden
die door de wedder in elke manche werden aangeduid onder elkaar te vermenigvuldigen.

§ 13 Herlopen of uitgestelde ren
Als een ren herlopen wordt of op een latere datum wordt georganiseerd, zal de uitslag van
die ren meedoen voor de weddenschap.

§ 14 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche,
stilgelegde manche
Als een manche is geannuleerd, stop gezet of nietig verklaard zonder dat ze naar een latere
datum werd uitgesteld, zullen de resultaten van de andere manches doorslaggevend zijn
voor het vastleggen van de resultaten van de weddenschap. Dezelfde regelgeving zal van
toepassing zijn als de race nietig werd verklaard of als geen enkel paard aan de aankomst is.
Een winnende wedder die, in geval van een dergelijke manche, twee of meer selecties
maakte, zal verschillende uitbetalingen krijgen die overeenstemmen met het product van 1
en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt in zulke manche door
de wedder.
Als de in de weddenschap aangeduide paarden in elk van de manches hun race winnen,
maar een winnende wedder de winnende paarden niet in alle manches juist heeft aangeduid,
dan krijgt de wedder zoveel uitbetalingen uitbetaald, bedrag dat overeenkomst met het
product van 1 en het (de) cijfers die aanduiden hoeveel selecties er werden gemaakt door de
wedder in deze manche of manches waarin hij het winnende paard niet heeft gespeeld.

§ 15 Het schrappen van meer dan twee manches.
Als meer dan twee manche werden geschrapt in een meeting, en als deze manches niet
kunnen herlopen worden of op een latere datum worden gelopen zoals voorzien in Hoofdstuk
1, § 7, zal de weddenschap als geannuleerd in aanmerking worden genomen en de inzetten
zullen terugbetaald worden.

HOOFDSTUK 14 V3
§ 1 V3 weddenschap
De V3 weddenschap is een type van weddenschappen waar de klant de winnende paarden
van drie rennen moet aanduiden, drie rennen die in de zelfde meeting op dezelfde dag
plaatsvinden.
De drie rennen worden aangeduid als eerste, tweede en derde manche.
Als er door administratieve en technische redenen op de meeting dit vereist wordt, dan zal
de volgorde waarin deze manches worden gelopen veranderd worden.
Voor de weddenschappen op coupon zal de oorspronkelijke aanduiding van eerste manche,
tweede manche en derde manche behouden blijven, zelfs als de volgorde waarin deze
manches gelopen worden werd veranderd.
ATG kan gedetailleerdere instructies voor de V3 weddenschap publiceren. De instructies
kunnen gratis bekomen of besteld worden bij elk kantoor dat toelating heeft om
weddenschappen te registreren.

§ 2 Berekening van de weddenschap
De berekening van de prijs die door de wedder moet betaald worden, hangt af van de
basisinzet, de grootte die door ATG wordt vastgelegd tesamen met het aantal geselecteerde
paarden.
Wanneer een coupon gebruikt wordt om een weddenschap te plaatsen, selecteert de wedder
programma nummers in de drie manches. De coupon zal door de wedder ingevuld worden in
overeenstemming met de voorschriften die in dit reglement is voorzien en waarvan meer
gedetailleerde details door ATG worden gepubliceerd.
De totale prijs die door de wedder moet betaald worden wordt berekend door het aantal in de
drie manches geselecteerde paarden te vermenigvuldigen met de basisprijs.
Het is deze basisprijs(zen) die, als het winnende nummer juist werd gespeeld of ingeval van
de
vermelding van het belangrijkste reservepaard, de race wint, geeft aan de wedder het recht
om op de volgende V3 manche te spelen.

§ 3 Niet vertrekkers
V3 weddenschappen laten geen reserve selectie toe.
In geval een paard of paarden niet-vertrekken, wordt hun plaats in de weddenschap
ingenomen door wat “voornaamste reserve”paard wordt genoemd. Het paard dat aangeduid
wordt als voornaamste reserve paard voor de race is het paard waarop, in de categorie van
de Winnende weddenschappen, het grootste bedrag van inzetten werd geplaatst. Als een

gelijk bedrag werd geplaatst op twee of meer paarden in de race, zal het paard met het
kleinste programma nummer aangeduid worden als “voornaamste reserve”.
Het is voor de wedders alleen mogelijk om hun selectie op de paarden te veranderen op de
organiserende renbaan, en dit is alleen mogelijk met betrekking tot de manches 2 en 3.
Als de wedder een basis inzet plaatst op een paard in de eerste manche en dat paard is
vervolgens niet vertrekkend, dan kan op de renbaan waar de meeting wordt gelopen de
wedder kiezen of hij zijn inzet wenst terug betaald te zien of hij zijn weddenschap op een
ander paard in die manche wenst te zetten.
Als de wedder een weddenschap heeft ingezet op een coupon, kan de inzetprijs
terugbetaald worden ongeacht over welke manche er sprake is, op voorwaarde dat de
wedder hierom vraagt voor de afsluiting van de weddenschappen op de eerste manche. Als
de klant geen terugbetaling vraagt van zijn inzet, en zijn inzet ook niet plaatst op een ander
paard voordat de ren met een geldige start wordt afgevlagd, dan zal zijn inzet automatisch
geplaatst worden op de “voornaamste reserve”.

§ 4 Weddenschap op coupon
Om geldig te zijn moet op de coupon vermeld staan welke renbaan en welke programma
nummers gekozen werden, het moet voor elk van de drie manches volledig ingevuld zijn, en
de weekdag en het aantal basisprijzen moet eveneens aangeduid staan. Om als winnend
weddenschap in aanmerking genomen te worden, is de eerste vereiste dat het
geselecteerde programma nummer als eerste de eindstreep haalt, of dat “de voornaamste
reserve” wint.
Elke selectie van een winnend paard in de finale manche geeft de wedder recht op de
uitbetaling van de winst.

§5 Mondelinge weddenschap.
Niet van toepassing

§ 6 Uitgestelde manche.
Als de volgorde van de manches verschillen van de volgorde die in het programma staat,
kunnen wedders die mondelings hun weddenschappen inzetten op een manche dat op een
later tijdsstip wordt gelopen hun inzet plaatsen op een paard dat in de volgende race loopt.
Voor de wedders die op coupons spelen blijft de originele aanduiding van de manches van
kracht.
Als de mondelinge wedder zijn inzet niet herinzet op die manier voordat de volgende manche
op een geldige manier start, dan zal zijn inzet automatisch worden geplaatst op het
“voornaamste reserve” van die manche.
Wedders die hun overdracht geld al geplaatst hebben op een uitgestelde manche, moeten
dit bedrag opnieuw inzetten als de manche effectief wordt gelopen. Als een wedder die
gemachtigd is om zijn inzet te plaatsen op een uitgestelde manche dit niet doet voor de
geldige start van die manche, wordt de inzet automatisch geplaatst op de “voornaamste
reserve” van die manche.

§ 7 Annulatie van een manche, nietig verklaarde manche, gestopte
manche
Als een manche werd geannuleerd of nietig verklaard of gestopt zonder dat ze werd
uitgesteld en op een later moment van dezelfde meeting wordt gelopen, dan zijn de
resultaten van die manches die wel werden gelopen doorslaggevend voor het bepalen van
het resultaat van de weddenschap. Als twee manches geannuleerd werden of nietig
verklaard, of gestopt werden en niet werden uitgesteld en later herlopen in dezelfde meeting,
dan zal de weddenschap afgeblazen worden en de inzetten worden terugbetaald.

§ 8 Berekening van de opbrengsten.
In de V3 weddenschap, worden de opbrengsten berekend door de netto inzet op gelijke
wijze verdeeld tussen het aantal winnende inzetten in de V3 manche die als laatste wordt
gelopen.

§9 Een manche gewonnen door een paard waarop niet werd
gespeeld.
Als er geen inzetten werden geplaatst op een paard dat de finale manche van de V3
programma wint, zullen de inzetten verdeeld worden tussen de juiste overdrachten van de
twee voorgaande manches.
Als er geen inzetten werden geplaatst op een paard dat de tweede manche wint, zullen de
inzetten verdeeld worden tussen de juiste overdrachten van de eerste manche.
Als er geen inzetten werden geplaatst op het paard dat de eerste manche wint, zullen de
weddenschappen geannuleerd worden en de inzetten zullen terugbetaald worden.

HOOFDSTUK 15 WINSTEN
§ 1 Uitbetaling winsten
Het betalen van de winsten begint als de uitslag van de meeting en de berekening van de
winsten definitief werden opgemaakt en ter kennis van het publiek gebracht.
Eens dat de betalingen zijn gestart, kunnen de winsten die uitgerekend werden niet meer
veranderd worden. Als echter, de betaling van de winsten, of in de V3 weddenschap, de
betaling van de winsten of de veranderingen van de winsten al bezig zijn, maar in
tegenspraak zijn met de voorzieningen die gedetailleerd werden in Hoofdstuk 1, §§ 21-22,
dan zullen de voorschriften die in de derde en vierde paragraaf van deze onderverdeling van
dit hoofdstuk worden vermeld toegepast worden. Met betrekking tot de Winnend, Geplaatst,
Dubbel, Quinella, Exacta, Trifecta, V3, V4, v5, V65, V64, V75 en V86 weddenschappen, zal
de betaling van de winsten stopgezet worden en nieuwe winsten zullen berekend worden,
die voorzien dat er binnen de10 minuten na het begin van de betaling van de winsten een
nieuwe winst wordt berekend, en (ongeacht deze 10 minuten regeling) voor dat de nieuwe
race begint.
Met betrekking tot het V3 weddenschap, is de regel dat deze nieuwe winstberekening slechts
wordt gedaan als het veranderde resultaat een effect heeft op de winnende
weddenschappen of op de rechten van de klant voor het veranderen van de
winstherbelegging. Als een nieuw V3 resultaat wordt geregistreerd na de eerste manche,
wordt de weddenschap stopgezet en het ingezette weddenschapbedrag wordt terugbetaald.
Als de situatie zich voordoet na de tweede V3 manche worden de weddenschappen
stopgezet en de winsten worden betaald aan die wedders die hun inzet hebben geplaatst op
het winnende paard in die manche. Als de situatie zich voordoet na de derde manche, wordt
de winst uitbetaald aan de wedders die hun inzet gezet hebben op het winnende paard in die
manche.
Elke surplus dat ontstaat als resultaat bij onjuiste winstberekening of winstuitbetaling, en
welke niet onmiddellijk kunnen betaald worden aan de klanten, zal worden gestort in het
winstuitkeringfonds voor winnende wedders. Dit bedrag wordt verdeeld onder de weddende
klanten bij een geschikte gelegenheid, binnen de twaalf maanden volgend op deze foute
berekening.
Als met betrekking tot een winnende “Raketen” weddenschap, het niet mogelijk is de
weddenschappen zo in te zetten dat ze overeenkomen met de selectie van de wedders in
elke manche (bv door technische problemen), dan zal ATG aan de wedder het verschil
uitbetalen tussen het juiste berekende bedrag en de uitbetaling dat door de totalisator werd
berekend.
ATG behoudt zich het recht voor om onkosten aan te rekenen voor de betaling van de
winsten.

§ 2 Geldigheid van het ticket
De winsten worden uitbetaald als de wedder een geldig weddenschapticket kan aanbieden
waarop staat dat dit ticket hem recht geeft op een winst betaling.
Tickets die niet op ondubbelzinnige manier geïdentificeerd kunnen worden omdat ze
beschadigd zijn, kunnen niet ingewisseld worden tegen betaling

De winsten worden uitbetaald in navolging van de instructies van ATG, die gepubliceerd zijn
op de website van ATG, www.atg.se

§ 3 Betalingsperiode van 30 dagen, betaling in termijnen.
De winsten worden uitbetaald tot de dertigste dag na de dag waarop de race meeting
plaatsvond. Hetzelfde geldt voor de terugbetalingen.
Als een controle nodig is, zal de uitbetaling van de weddenschaptickets uitgesteld worden tot
15 dagen na de race meeting.
De uitbetaling van de winsten mag gebeuren in termijnen. Deze betaling kan gebeuren in
termijnen als de uit te betalen bedrag een vooraf bepaalde plafondbedrag overschrijdt. Deze
plafonds worden gepubliceerd op de ATG website, www.atg.se
De totalisator behoud zich het recht voor om de winst of het bedrag van de inzet in te houden
in geval het wed ticket niet binnen de voorgeschreven termijn werd aangeboden of als de
wedder de uitbetaling of de terugbetaling van de inzet niet heeft opgeëist binnen de dertig
dagen volgend op de race meeting in kwestie.
ATG behoudt zich het recht voor om een vergoeding te eisen voor de opgelopen onkosten
wanneer de wedders de uitbetaling of de terugbetaling van hun inzet opeisen na een
tijdslimiet van 30 dagen.
Als ATG taks heeft betaald op de winst of de terugbetaalde som, dan zullen de gevorderde
onkosten niet kleiner zijn dan het betaalde bedrag van de taks. De gangbare taks die
toegepast wordt, wordt gepubliceerd op de ATG website, www.atg.se.

HOOFDSTUK 16 INTERNATIONALE
WEDDENSCHAP
§ 1 Internationale weddenschap

De term “Internationale weddenschap” refereert naar weddenschappen op rennen die
gelopen worden op renbanen in een ander land dan Zweden. De weddenschap kan
georganiseerd worden in een gezamelijke weddenschapspeelpot, waarin het geld van de
inzetten die verzameld werden door totalisators uit verschillende landen samengebracht
werden. De ren- en wedreglementen die van kracht zijn in de verschillende landen waarin de
meeting wordt gehouden zullen toegepast worden. Als een alternatieve organisatorische
vorm, mogen de weddenschapsactiviteiten uitgevoerd worden in een locale Zweedse
weddenschappot; in dit geval, zullen de koersreglementen deze zijn die van kracht zijn in het
land waar de ren wordt gelopen, terwijl de wedreglementen de Zweedse zullen zijn.
Uitzonderingen mogen gemaakt worden op deze voorzieningen. Als er uitzonderingen
plaatsvinden zal de informatie hieromtrent op elke afzonderlijke gelegenheid worden
voorzien.

§ 2 Gezamelijke weddenschap object. Samengevoegde paarden
voor weddenschap.
Als er meer dan 15 paarden definitief werden ingeschreven om aan de start te verschijnen,
kunnen bepaalde paarden samengevoegd worden als gezamenlijk weddenschap object met
eenzelfde programma nummer; anderzijds mogen bepaalde paarden uitgesloten worden van
de weddenschap.
In dat type van weddenschappen waar de wedder meer dan een paard selecteert en moet
trachten de juiste aankomstplaats ervan te bepalen, zal de beste plaats aan de aankomst
van het programma nummer (door een paard dat begrepen is in een gezamenlijke
weddenschap object) als resultaat in aanmerking genomen voor dat programma nummer
voor de weddenschap.

§ 3 Belemmeringen voor Internationale Weddenschappen.
Bij averij van de computer, bij onderbreking van de verbindingen met de computers, of elke
andere incident waardoor er obstakels rijzen voor internationale weddenschappen, is ATG
gemachtigd om de weddenschappen af te leiden naar een lokale Zweedse poule, waarin de
Zweedse weddenschap reglementen en de ren reglementen van het land waar de race
meeting werd georganiseerd van toepassing zijn.

Deze bevoegdheid geldt, zelfs als voorgaande informatie vermeldde dat de
weddenschappen werden ingezet op een gezamenlijke weddenschapspoule. Als er
dergelijke obstakels zich voordoen is ATG gemachtigd om een alternatieve ren te nemen of
om de ingezette gelden te herschikken. Als de ren wordt aangenomen, moeten de
buitenlandse partij in kwestie en de Zweedse Kansspelcommissie, hiervan geïnformeerd
worden.

Bijlage 1 ATG wed reglementen – Wed account.
De bijlage bevat slechts deze speciale regelingen die betrekking hebben op het wedden,
betaling van de winnaars en de terugbetalingen via het ATG account (ATG’s Internet
weddenschap faciliteiten)
Het gebruik van het ATG account systeem wordt alleen verleend na een contractueel
overeenkomst met betrekking tot de transacties via elektronische media die gesloten werd
tussen een private natuurlijke persoon en de ATG. Om te wedden moet de wedder een
elektronische wedcoupon gebruiken.
Wanneer de weddenschappen gerealiseerd wordt via het ATG account, zullen de
voorzieningen in deze bijlage de volgende artikels van ATG Wed reglementen vervangen:
Hoofdstuk 1, §§ 10,11,18 en 26. En Hoofdstuk 15 § 1 (eerste paragraaf), §§ 2 en 3
De bepalingen met betrekking tot de wedcoupons en wed tickets (kwitanties) in hoofdstuk
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 en 12 van ATG’s wedreglementen worden vervangen door Hoofdstuk 1
§ 10 van deze bijlage.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE VOORWAARDEN
§ 10 Inzetten van weddenschappen
Om een weddenschap in te zetten moet de wedder een elektronische wed coupon invullen.
De wedder is verantwoordelijk na te zien of hij de coupon correct heeft ingevuld. De
weddenschap wordt dan verzonden, met een paswoord waarmee hij zijn identiteit bevestigt.
Eens dat de wedder zijn coupon heeft verzonden, kan hij geen veranderingen meer
aanbrengen of zijn weddenschap annuleren. De wedder ontvangt een elektronisch
ontvangstbewijs, welke de wed condities vermeldt en het serie nummer van de
weddenschap. Betalingen worden gedaan door het debiteren van de wedders ATG account
voor het overeenstemmende bedrag voor elke individuele weddenschap. ATG zal beslissen
in welke valuta de bedragen voor de weddenschappen zullen ingezet worden. ATG is
gemachtigd om kosten aan te rekenen voor alle soorten van weddenschappen of
uitbetalingen van de winsten.
De weddenschap wordt als geregistreerd in aanmerking genomen en bindend wordt als ATG
de weddenschap van de wedder heeft geregistreerd.

§ 18 Terugbetaling van de inzet.
In de type weddenschappen WINNEND, GEPLAATST, EXACTA, QUINELLA, TRIFECTA en
DUBBEL krijgt de wedder zijn weddenschap terugbetaald als het paard waarop hij gewed
heeft werd teruggetrokken.
Als het paard werd teruggetrokken, met inbegrip van een ren waarin een lopende ”raketen”
overdracht weddenschap is inbegrepen, is de wedder niet gerechtigd om terugbetaald te
worden. De weddenschap wordt daarentegen naar de volgende manche van de “Raketen”
weddenschap overgedragen. Voor de Raketen weddenschappen worden de inzetten slechts
terugbetaald als de paarden van de ganse selectie van de wedder uit het veld werden
genomen.
Als de weddenschap dan nog andere selecties bevat die geldig zijn, zal de terugbetaling
van de inzet pas de volgende dag na de meeting worden gedaan. De enige manier waarop
deze terugbetaling mag gedaan worden is door het bedrag in kwestie te crediteren op het
ATG account van de wedder.
In de V3 soort weddenschap, als een paard waarop de wedder een weddenschap heeft
ingezet werd teruggetrokken, zal de te verdelen betaling in kwestie overgezet worden naar
het paard dat werd aangeduid als de voornaamste reserve paard.

§ Beperking van de aansprakelijkheid
Alle computer communicatie naar en van ATG ’s computer terminals gebeurt op risico van de
klant.
ATG kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor om het even welke transmissie
fouten of fouten in de informatie registratie. Als de klant kan aantonen dat de informatie werd
geregistreerd op een verkeerde manier, en dat de fout niet werd begaan door de klant, dan
heeft de klant recht op terugbetaling van zijn ingezet geld.
ATG aansprakelijkheid is, voor alle weddenschap soorten, beperkt tot het bedrag dat door de
wedder werd geïnvesteerd. ATG kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld
worden gesteld voor schade van indirecte aard, zoals het verliezen van een dividend door de
klant.
Evenzo kan ATG niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door
omstandigheden buiten de controle van ATG om, zoals arbeidsconflicten, blokkade, oorlog,
sabotage, storingen in de telecommunicatie en stroomvoorzieningen of soortgelijke
omstandigheden.

HOOFDSTUK 15

§ 1 Betaling van de winst
De betaling van de winsten begint nadat de uitslag van de meeting is gekend en de
berekening van de betalingen definitief werd vastgelegd en openbaar gemaakt.
Winsten mogen alleen op het account van de ATG klant worden betaald. Of op een andere
account die voor dit doel geregistreerd werd met ATG.

§ 2 Het recht op winstuitbetaling
Winsten worden betaald op de winnende weddenschappen die tesamen met ATG werden
geregistreerd.
De betaling van de winsten wordt gedaan in overeenstemming met de instructies van ATG.

§ 3 Betaling en betaling in termijnen.
Als het nodig wordt geacht voor controledoeleinden kan de uitbetaling van de wed tickets
uitgesteld worden tot 15 dagen na de betrokken ren.

