PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN HERNÍCH PLÁNŮ
společnosti VICTORIA-TIP, a.s.

Limity sázek
Bod 13.2. HP pro pobočky - Bod 14.2. HP pro internetové sázení
Nové znění
Maximální výhra na jeden tiket je stanovena na 5.000.000 Kč pro všechny druhy sázek,
bez ohledu na počet příležitostí na tiketu. Při dosažení vyšší výhry bude vyplacena
částka ve výši maximálního limitu výhry tzn. 5.000.000 Kč.
Sázková událost nebyla zahájena
Bod 9.2. HP pro pobočky - Bod 10.2. HP pro internetové sázení
Nové znění
V případě, že sázková událost (zápas, závod atd.) nebyla vůbec zahájena, nebo byla
zahájena v pozdějším, než ve zveřejněném termínu, či nebyl vyhlášen oficiální výsledek
události si společnost Victoria-Tip vyhrazuje právo vrátit (vyhodnotit v kursu 1:1) sázky
přijaté na takovou sázkovou událost okamžitě, bez čekání na stanovení případného
nového termínu sázkové události.
Předchozí Herní plán ponechával 3 denní lhůtu, v níž se čekalo zda zápas nebude
odehrán nebo zda nebude stanoven nový termín.
Sázející, tak již nebude muset čekat na vyhodnocení sázkové příležitosti další 3 dny,ale
sázková příležitost bude vyhodnocena v 90% případů ihned.
Neúčast jednotlivce či družstva
Bod 9.4. HP pro pobočky - Bod 10.4. HP pro internetové sázení
Nové znění
V případě, že se jednotlivec či družstvo sázkové události nezúčastní, sázky se vracejí
(vyhodnotí v kurzu 1:1). Platí pro sázky na vítězství či umístění jednotlivce či týmu stejně
jako pro sázky na lepšího z dvojice jednotlivců či týmů v závodě.
Dle předchozího Herního plánu byly sázky na pořadí závodníka (např. Soukalová vyhraje
závod světového poháru) vyhodnoceny jako proherní v případě, že se závodu
nezúčastnil/a, ale sázky na kdo lépe v závodě (např. Soukalová proti Vítkové) byly
vyhodnoceny v kurzu 1:1.

Nedohrané utkání, skreč
Bod 9.6. HP pro pobočky - Bod 10.6. HP pro internetové sázení
Nové znění
V případě, že sázková událost (utkání) nebude dohrána, budou vyhodnoceny výsledkem
pouze sázkové příležitosti, které s utkání souvisí a jejichž výsledek je v okamžiku ukončení
utkání jednoznačně stanoven (např. výsledek třetiny, poločasu, přesný výsledek 1.
setu,střelce prvního gólu, počet gólů, bodů, gamů pokud tyto přesáhly stanovenou hranici
apod.).
Neukončené či nedohrané části zápasu či sázkové příležitosti budou vyhodnoceny v kurzu
1:1. Tímto pravidlem se řídí i tenisová utkání. V případě nedohrání zápasu (skreče)
jednoho z hráčů budou sázky na vítěze utkání vyhodnoceny v kurzu 1:1.
Dle předchozího Herního plánu byla skreč hráče vyhodnocována jako výhra nebo prohra.
Sázky na utkání baseballu
Bod 9.8. HP pro pobočky - Bod 10.8. HP pro internetové sázení
Nové znění
Vyhodnocení sázek na baseball probíhá na základě oficiálního skóre po 9 směnách (8,5
směnách v případě vedení domácího týmu). Jestliže se hrají extrasměny, jsou sázky na
vítěze utkání vyhodnoceny na základě oficiálního konečného skóre po extrasměně. Sázky
na počet bodů a asijské handicapové sázky jsou vyhodnoceny na základě skóre po 9.
směně (8,5 směnách v případě vedení domácího týmu).
Sázky na baseballová utkání Japonské ligy se v případě remízy po extrasměně ruší a
vklad se vrací.
Starý HP vyhodnocování sázek na baseballová utkání níjak neupravoval.
Storno tiketu na pobočce do 30 minut – změna oproti původnímu HP, kdy bylo storno
možné pouze do 10-ti minut.

