Traf- Zakłady Wzajemne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH
TOTALIZATORA WYŚCIGÓW KONNYCH
ZAWIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET

Warszawa, 2018 r.
„TRAF - ZAKŁADY WZAJEMNE” SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, tel. +48 22 518 21 27, www.traf-zw.pl,
KRS 0000358998, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 113-280-51-90, REGON: 142435268, kapitał zakładowy: 4 551 000,00 zł

Na podstawie art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. 2018 poz.165) ustala się, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych (dalej
zwany „Regulaminem”) reguluje zasady urządzania i przyjmowania zakładów
wzajemnych w sieci Internet.
2. Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000358998, NIP 113 - 280 - 51 – 90 (zwana
dalej „Traf”), na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, urządza i przyjmuje zakłady
wzajemne w sieci Internet w formie totalizatorów.
3. Zakładami objęte są gonitwy konne (płaskie rozgrywane galopem, płaskie
rozgrywane kłusem, z płotami, z przeszkodami), rozgrywane na torach wyścigów
konnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą
(dalej zwane „Wyścigami Konnymi”).
§2
1. Totalizatorem Wyścigów Konnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu są
zakłady wzajemne o wygrane pieniężne, które polegają na odgadywaniu wyników
Wyścigów Konnych, w których uczestniczy się poprzez wpłacenie stawek, a
wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek. Zakłady
wzajemne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są dalej zwane
„Zakładami”.
2. Traf przyjmuje Zakłady w sieci Internet wyłącznie przy wykorzystaniu witryny
znajdującej się pod adresem: http://trafonline.pl/ (dalej zwana „Witryną Traf”).
Witryna Traf wraz z wszelkimi znajdującymi się na niej treściami i materiałami, jak
również wszelkimi związanymi z nią prawami (autorskie, własności przemysłowej
itp.), stanowi własność Traf.
3. Traf oświadcza, iż na podstawie odrębnego zezwolenia Ministra Finansów i
odrębnego regulaminu, przyjmuje również Zakłady w punktach przyjmowania
Zakładów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej
„Punktami Przyjmowania Zakładów”).
4. Zawierającym Zakład (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie
osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące przesłanki:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie podlega orzeczonemu przez sąd zakazowi uczestnictwa w grach
hazardowych,
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d) dokonała prawidłowej rejestracji w sposób określony w dalszej części
Regulaminu i zawarła z Traf umowę uczestnictwa w zakładach wzajemnych
zgodnie z Regulaminem,
e) posiada ważne konto na urządzeniu przetwarzającym i przechowującym
informacje oraz dane dotyczące Zakładów urządzanych przez sieć Internet,
zawierające dane osobowe Uczestnika umożliwiające jego identyfikację,
służące do rozpoczęcia i prowadzenia Zakładów urządzanych przez sieć
Internet (zwane dalej „Kontem Uczestnika”).
5. Systemem w rozumieniu Regulaminu jest system informatyczny Traf, służący do
przyjmowania, ewidencjonowania i rozliczania Zakładów przyjętych przez Traf za
pośrednictwem sieci Internet, a także do przetwarzania i przechowywania
informacji oraz danych dotyczących tych Zakładów i ich Uczestników.
6. Każdy Uczestnik musi spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do
współpracy z Systemem:
a) posiadać dostęp do komputera,
b) podłączenie komputera do sieci Internet,
c) zainstalowana przeglądarka internetowa,
d) adres poczty elektronicznej (e-mail).

REJESTRACJA UCZESTNIKA, STATUS UCZESTNIKA
§3
1. Udział w Zakładach, a tym samym rejestracja Uczestników na Witrynie Traf, są
dobrowolne. Osoba, która zamierza uzyskać status Uczestnika, zobowiązana jest
wypełnić w sposób prawidłowy, pełny i prawdziwy formularz rejestracyjny, który jest
dostępny na Witrynie Traf.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez osobę, która
zamierza uzyskać status Uczestnika, następujących danych:
1) imienia i nazwiska,
2) daty urodzenia,
3) adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
4) numeru PESEL, a w przypadku jego braku - obywatelstwo,
5) obywatelstwa,
6) rodzaju i numeru dokumentu tożsamości,
7) adresu poczty elektronicznej Uczestnika (e-mail); podany adres stanowi
jednocześnie nazwę, pod którą Uczestnik będzie występował na Witrynie Traf
(login); nazwa ta nie może naruszać praw innych Uczestników, praw osób
trzecich, ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z Regulaminem lub też
naruszających jakiekolwiek dobra osobiste,
8) numeru rachunku bankowego Uczestnika służącego do rozliczeń pomiędzy
Uczestnikiem a Traf,
9) hasła, stworzonego zgodnie z kryteriami określonymi na Witrynie Traf,
10) wprowadzenia kodu weryfikacyjnego,
11) zaakceptowaniu Regulaminu, przez co rozumie się akceptację jego treści w
całości; jeżeli osoba nie zgadza się z jakimkolwiek przepisem Regulaminu,
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powinna zaniechać rejestracji; Uczestnik nie może powoływać się na
nieznajomość Regulaminu,
12) zaakceptowaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji czynności o których mowa w Regulaminie w
zakresie dotyczącym Zakładów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; t.j. Dz. U. 2016.922).
13) potwierdzenie autentyczności wprowadzonych przez osobę danych.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 powyżej muszą być zgodne z danymi
właściciela rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 8.
4. Pomyślna rejestracja skutkuje tym, że:
1) osoba uzyskuje status Uczestnika, któremu przypisane zostaje indywidualne
Konto Uczestnika,
2) zostaje automatycznie zawarta pomiędzy Traf a Uczestnikiem umowa
uczestnictwa w zakładach wzajemnych, której warunki określone są w
Regulaminie,
3) System automatycznie generuje hasło dostępu do Konta Uczestnika
przypisane do danego Uczestnika i niezwłocznie przesyła je na podany przez
Uczestnika adres poczty elektronicznej (e-mail) wraz z zawiadomieniem o
pomyślnej rejestracji; w przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma powyższej
wiadomości w ciągu 15 (piętnastu) minut od otrzymania potwierdzenia o
pozytywnej weryfikacji, o którym mowa w ust. 4, procedurę rejestracji należy
powtórzyć.
5. Witryna Traf jest skierowana wyłącznie do osób, którym prawo nie zabrania
zawierania Zakładów za pośrednictwem sieci Internet.
6. Traf zastrzega sobie prawo zażądania w każdym czasie od każdego Uczestnika
dokumentu potwierdzającego, że w stosunku do niego sąd nie orzekł zakazu
uczestnictwa w grach hazardowych (zaświadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego). Jeśli Uczestnik odmówi przedstawienia powyższego dokumentu lub z
przedstawionego dokumentu wynikać będzie, że w stosunku do Uczestnika sąd
orzekł zakaz uczestnictwa w grach hazardowych, Traf niezwłocznie blokuje Konto
Uczestnika.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 15d ust. 3 ustawy o grach
hazardowych Traf jest zobowiązany do archiwizacji wszelkich danych
wymienianych między Traf a Uczestnikiem, w tym pozwalających na ustalenie
przebiegu i wyniku Zakładu oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tego
Zakładu oraz danych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika.
8. Jedna osoba fizyczna może zawrzeć z Traf tylko jedną umowę uczestnictwa w
zakładach wzajemnych i posiadać tylko jedno Konto Uczestnika.
9. Każda próba utworzenia przez Uczestnika kolejnego konta będzie przez Traf
automatycznie blokowana.
10. Konto Uczestnika jest niezbywalne i bezpłatne.
11. Uczestnik może w każdym czasie i bez podania przyczyny rozwiązać umowę
uczestnictwa w zakładach wzajemnych poprzez usunięcie Konta Uczestnika,
wyłącznie w sposób dostępny na Witrynie Traf.
12. Traf może rozwiązać umowę uczestnictwa w zakładach wzajemnych z
zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku
stwierdzenia naruszenia Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym, wysyłając
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odpowiedni komunikat za pośrednictwem Systemu na Konto Uczestnika. Z
upływem okresu wypowiedzenia Konto Uczestnika zostaje automatycznie
zablokowane.
13. W przypadku rozwiązania umowy uczestnictwa w zakładach wzajemnych, Traf
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania
umowy, przelewa środki pieniężne Uczestnika, zgromadzone w elektronicznej
portmonetce przypisanej do Konta Uczestnika, na rachunek bankowy Uczestnika.
14. Podanie przez Uczestników danych osobowych następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli składanego przy wypełnianiu formularza
rejestracyjnego, jest ono dobrowolne, jednak niezbędne dla celów wykonywania
praw i obowiązków wynikających z umowy uczestnictwa w zakładach wzajemnych,
jak również dla celów zawierania Zakładów.
15. Dane osobowe podane przez Uczestników podlegają ochronie przewidzianej
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U.2016.922). Traf – jako administrator danych osobowych - zobowiązuje się
przetwarzać i chronić dane osobowe podane przez Uczestników zgodnie
z przepisami powyższej ustawy, a także zgodnie z Polityką Prywatności, która
zamieszczona jest na Witrynie Traf.
16. Dane osobowe przetwarzane są przez Traf dla celów wykonywania praw
i obowiązków wynikających z umowy uczestnictwa w zakładach wzajemnych, jak
również dla celów zawierania Zakładów.
17. Uczestnik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych w celu
ich poprawienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia. Uczestnik zobowiązany
jest dokonywać na bieżąco aktualizacji podanych danych osobowych, gdy ulegną
one jakiejkolwiek zmianie.
18. Traf stosuje środki techniczne w celu ochrony danych podanych przez Uczestnika,
w szczególności przed ich nieuprawnionym pozyskaniem, modyfikacją,
zniszczeniem lub utratą.

WPŁATA I WYPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
§4
1. TRAF
przeprowadza transakcje wynikające z Zakładów wyłącznie za
pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego w:
a. banku krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2017.1876 ze zm.),
b. oddziale banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo bankowe,
c. instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo
bankowe, prowadzącej działalność w formach określonych w art. 48i tej
ustawy.
2. Każdy Uczestnik posiada przypisaną do Konta Uczestnika elektroniczną
portmonetkę, do której wpłaca środki pieniężne w celu zawierania Zakładów
i z której wypłaca środki pieniężne na swój rachunek bankowy określony
w formularzu rejestracyjnym.
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3. Wpłaty do elektronicznej portmonetki dokonywane są przez Uczestnika
z wykorzystaniem przelewów tradycyjnych i przelewów elektronicznych, wyłącznie
z rachunku bankowego Uczestnika określonego w formularzu rejestracyjnym.
W razie, gdy Uczestnik dokona wpłaty z rachunku bankowego innego niż podany
w formularzu rejestracyjnym, wpłacona kwota zostanie zwrócona przez TRAF
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaksięgowania wpłaty, na rachunek bankowy,
z którego pochodziła wpłata, a wszelkimi kosztami operacji bankowych z tym
związanymi zostanie obciążony Uczestnik.
4. Traf ponosi koszty wpłaty środków pieniężnych do elektronicznej portmonetki,
koszty operacji dokonywanych przy użyciu tej portmonetki, oraz koszty wypłaty
środków pieniężnych z portmonetki na rachunek bankowy Uczestnika podany
w formularzu rejestracyjnym.
5. Wpłaty do elektronicznej portmonetki i wypłaty z elektronicznej portmonetki na
rachunek bankowy Uczestnika dokonywane są wyłącznie w złotych polskich.
§5
1. Uczestnik, w formie określonej na Witrynie Traf, może w każdej chwili wydać Traf
dyspozycję przelania części lub całości środków pieniężnych, znajdujących się
w jego elektronicznej portmonetce, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany
w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku, Traf przelewa środki zgodnie
z dyspozycją w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia dyspozycji.
2. Uczestnik zobowiązany jest w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty
otrzymania wygranej kwoty w swojej elektronicznej portmonetce, złożyć Traf
dyspozycję przelania środków pieniężnych uzyskanych z tytułu wygranej na swój
rachunek bankowy określony w formularzu rejestracyjnym i podjąć te środki, chyba
że środki te zostaną uprzednio wydane przez Uczestnika w innych Zakładach. W
przypadku, gdy w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty uzyskania wygranej
kwoty w swojej elektronicznej portmonetce, Uczestnik nie zawrze żadnego zakładu
ani nie dokona wypłaty, Traf przeleje środki pieniężne uzyskane z tytułu wygranej
zgromadzone w elektronicznej portmonetce Uczestnika na jego rachunek bankowy
określony w formularzu rejestracyjnym.
3. Wydanie dyspozycji określonej w ust. 1 i 2 powyżej następuje za pośrednictwem
formularza dostępnego na Witrynie Traf.
4. Środki pieniężne posiadane w elektronicznej portmonetce nie podlegają
oprocentowaniu.
5. W przypadku otrzymania od właściwych władz lub organów ścigania
zawiadomienia o podejrzeniu, że środki wpłacone przez Uczestnika do
elektronicznej portmonetki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł, Traf ma prawo zablokowania elektronicznej portmonetki do momentu
wyjaśnienia sprawy przez właściwe władze i organy ścigania.

PRZYSTĄPIENIE DO ZAKŁADU, ZAWARCIE ZAKŁADU, WYSOKOŚĆ STAWKI,
§6
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1. Uczestnik może zawierać Zakłady przez sieć Internet za pośrednictwem Witryny
Traf, pod warunkiem posiadania Konta Uczestnika, zalogowania się do tego Konta
w sposób określony na Witrynie Traf, oraz posiadania wystarczających środków
pieniężnych w elektronicznej portmonetce.
2. O tym, które Zakłady mogą być zawierane za pośrednictwem sieci Internet,
decyduje Traf. Zakłady, które przyjmuje Traf za pośrednictwem sieci Internet, mogą
być jednocześnie przyjmowanie przez Traf w Punktach Przyjmowania Zakładów.
3. Przystąpienie przez Uczestnika do Zakładu następuje poprzez złożenie przez
niego, na stosownym formularzu służącym do składania dyspozycji zawarcia
Zakładu udostępnionym na Witrynie Traf, dyspozycji na dany rodzaj Zakładu,
spośród udostępnionych przez Traf rodzajów Zakładów.
4. Zawarcie Zakładu polega na wytypowaniu konia lub koni zgodnie
z postanowieniami Regulaminu, wpłaceniu stawki przez Uczestnika (dalej zwanej
„Stawką”) oraz zarejestrowaniu Zakładu przez System pod niepowtarzalnym
numerem i automatycznym wygenerowaniu przez System komunikatu do
Uczestnika o zawartym Zakładzie. Uczestnik może wytypować konia lub konie
osobiście, na podstawie indywidualnych preferencji i posiadanej wiedzy lub
wykorzystać w tym celu gotowy kupon, wskazujący typowanie utworzone przez
System,
przy
wykorzystaniu
przewidywanej
częstości
występowania
poszczególnych zdarzeń (tj. na podstawie listy faworytów). Ostateczna decyzja
o zawarciu zakładu lub zmianie wskazanych przez System typów należy do
Uczestnika.
5. W celu zawarcia Zakładu, Uczestnik obowiązany jest wypełnić formularz, podając
na nim wybraną przez siebie dyspozycję zawarcia Zakładu. Całkowita
odpowiedzialność z tytułu wypełnienia formularza zawierającego dyspozycję
zawarcia Zakładu spoczywa na Uczestniku.
6. Wydanie przez Uczestnika dyspozycji zawarcia Zakładu następuje w chwili
potwierdzenia przez Uczestnika, poprzez wybór stosownego elementu Witryny
Traf, że zakończył wypełnianie formularza.
7. Zawarcie Zakładu następuje z chwilą zarejestrowania przez System dyspozycji,
o której mowa w ust. 6 powyżej. W chwili zawarcia Zakładu środki pieniężne
zgromadzone w elektronicznej portmonetce Uczestnika zostają automatycznie
zmniejszone o wysokość Stawki lub Stawek na zawarty przez Uczestnika Zakład
lub Zakłady.
8. Dowód zawarcia Zakładu za pośrednictwem sieci Internet jest zdematerializowany,
imienny i ma na celu umożliwienie Uczestnikowi wykazania jego uprawnienia
związanego z zawartym Zakładem. Dowodem tym jest unikatowy elektroniczny
zapis w Systemie opatrzony niepowtarzalnym numerem (dalej „Kupon”). Wraz z
dokonaniem zapisu przez System, System automatycznie generuje informację o
zawartym Zakładzie i jego niepowtarzalnym numerze, którą zwrotnie otrzymuje
Uczestnik na jego Konto Uczestnika.
9. Zapis w Systemie jest nieprzenoszalny na rzecz osoby trzeciej.
10. Przy zawieraniu Zakładów przez sieć Internet nie są wydawane żadne
zmaterializowane kupony.
§7
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1. Traf przyjmuje Zakłady jednokonne (proste), Zakłady wielokonne i Zakłady
wielogonitwowe (zwane dalej „grupą rozrachunkową”). Poszczególne rodzaje
Zakładów przyjmowanych przez Traf określone są w załącznikach do niniejszego
Regulaminu.
2. W poszczególnych rodzajach Zakładów wymienionych w ust. 1 przyjmowane są
Zakłady pojedyncze i Zakłady złożone.
3. Zakładem pojedynczym jest Zakład, w którym wytypowano taką ilość koni, jaka
wynika z definicji danego Zakładu, a każdy z wytypowanych koni występuje tylko
jeden raz.
4. Zakładem złożonym jest Zakład, w którym wytypowano większą ilość koni niż
wynika z definicji danego Zakładu, lub poszczególne konie występują więcej niż
jeden raz.
5. Zakład złożony jest rozliczany jak zbiór Zakładów pojedynczych wynikający
z możliwych kombinacji, to znaczy jest rozpisywany na Zakłady pojedyncze,
z których każdy Zakład jest rozliczany oddzielnie.

1.

2.

3.

4.

5.

§8
Traf określa gonitwy, na które przyjmowane są poszczególne rodzaje Zakładów
a także kolejność gonitw, które są objęte Zakładami. Zakładami mogą być objęte
gonitwy z różnych Torów w kraju i za granicą.
Zakłady mogą być zawierane od momentu uruchomienia w Systemie możliwości
zawierania danych Zakładów przez Traf do momentu zablokowania w Systemie
takiej możliwości. Z chwilą rozpoczęcia gonitwy (wystartowania koni), wszystkie
Zakłady przyjęte na daną gonitwę lub grupę rozrachunkową zostają zabezpieczone
przez Traf poprzez zablokowanie Systemu.
Traf może z uzasadnionych względów i według własnego uznania wyłączyć
możliwość zawierania poszczególnych rodzajów Zakładów w niektórych lub we
wszystkich gonitwach, lub zawierania jakichkolwiek Zakładów w określonych
gonitwach.
Traf może, bez podania przyczyny, najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem
Gonitwy odwołać przyjmowanie danego Zakładu w tej Gonitwie. W przypadku
odwołania Zakładu wielogonitwowego, odwołanie jest możliwe najpóźniej na
5 minut przed rozpoczęciem pierwszej Gonitwy objętej danym Zakładem
wielogonitwowym. Uczestnikom, którzy zawarli Zakłady przed ich odwołaniem,
przysługuje zwrot wpłaconych Stawek.
Informacje w sprawach określonych w ust. 1-4 powyżej są przekazywane
Uczestnikom na Witrynie Traf.

§9
1. Traf decyduje o maksymalnej liczbie koni, na jaką przyjmuje Zakłady w danej
gonitwie.
2. Traf decyduje o kolejności gonitw, na które są przyjmowane Zakłady.
§ 10
1. Zakłady wielokonne można zawierać w systemie BOX.
2. System BOX polega na wprowadzeniu do Zakładu i oznaczeniu na Kuponie
znakiem „#” (krzyżyk) koni, które występują we wszystkich możliwych
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kombinacjach dla tego Zakładu. Konie znajdujące się po lewej stronie znaku
„#”(krzyżyk) nie zmieniają swojej kolejności dla wszystkich możliwych kombinacji.
Zawarcie Zakładu w systemie BOX potwierdzone jest na Kuponie znakiem
„#”(krzyżyk).
Wszystkie rodzaje Zakładów można zawierać w systemie ŚCIANA.
System ŚCIANA polega na wprowadzeniu do Zakładu wszystkich koni
uczestniczących w danej Gonitwie na miejsce oznaczone znakiem „*” (gwiazdka).
Zawarcie Zakładu w systemie ŚCIANA potwierdzone jest na Kuponie znakiem
„*”(gwiazdka).

§ 11
Wysokość Stawki za dany Zakład (pojedynczy) określa Traf. Wiążącą jest Stawka
wskazana w dowodzie zawarcia Zakładu. Traf oficjalnie informuje Uczestników
w sprawie wysokości Stawek w poszczególnych rodzajach Zakładów co najmniej na
3 (trzy) dni przed datą Zakładów, poprzez zamieszczenie tej informacji na Witrynie
Traf.

WYNIKI GONITW
§ 12
1. Podstawą do wypłaty wygranej jest ogłoszony oficjalny wynik Gonitwy,
zatwierdzony uprzednio zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa przez właściwy
organ na danym torze.
2. Wszelkie zmiany oficjalnego wyniku Gonitwy po jego ogłoszeniu nie mają wpływu
na wynik Gonitwy obowiązujący dla Zakładów, z zastrzeżeniem § 13.
§ 13
1. Traf zobowiązany jest do ogłoszenia wysokości wygranych w poszczególnych
rodzajach Zakładów niezwłocznie po ogłoszeniu oficjalnego wyniku Gonitwy, jednak
nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia oficjalnego wyniku, o którym
mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu. W przypadku zmiany oficjalnego wyniku Gonitwy
przed ogłoszeniem przez Traf wysokości wygranych w poszczególnych rodzajach
Zakładów, podstawą do wypłaty wygranej będzie wynik Gonitwy obowiązujący w chwili
ogłoszenia przez Traf wysokości wygranych w poszczególnych rodzajach Zakładów.
2. Wynik Gonitw oraz wysokość wygranych w poszczególnych rodzajach Zakładów
podawane są do publicznej wiadomości Uczestników poprzez udostepnienie ich na
Witrynie Traf.
USTALANIE I WYPŁATA WYGRANYCH
§ 14
1. Traf przeznacza na wypłatę wygranych w Zakładach nie mniej niż 50%
(pięćdziesiąt procent) wpływów netto uzyskanych w danym rodzaju Zakładu (pula),
z zastrzeżeniem ust. 2-6 poniżej.
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2. Wpływami netto, o których mowa w ust. 1, są wpływy uzyskane przez Traf dla
danego rodzaju Zakładu, pomniejszone o kwoty wynikające ze zwrotu Stawek.
3. Traf ustala, jaką wysokość procentową wpływów netto uzyskanych w danym
rodzaju Zakładu (puli), jednak nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent), przeznacza
na wypłatę wygranych. Traf podaje do wiadomości Uczestników informację o
procentowej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed datą Zakładów, poprzez
zamieszczenie informacji na Witrynie Traf. W ustalonych przez Traf rodzajach
Zakładów, zawieranych równocześnie za pośrednictwem sieci Internet i w
Punktach Przyjmowania Zakładów, wysokość wygranych będzie zależała od
łącznej kwoty wpłaconych Stawek na rzecz Traf, uzyskanych z Zakładów
zawartych za pośrednictwem sieci Internet, jak i w Punktach Przyjmowania
Zakładów, z zachowaniem postanowień § 15 ust. 6 Regulaminu.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, w celu uatrakcyjnienia Zakładów na
wybrane przez Traf Gonitwy lub Grupy rozrachunkowe, w poszczególnych
rodzajach Zakładów Traf może podwyższać kwotę przeznaczoną na wypłatę
wygranych (pulę), o której mowa w ust. 3 powyżej, ze środków stanowiących
wpływy netto w danych Zakładach. W przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu
puli przeznaczonej na wypłatę wygranych, Traf oficjalnie informuje o tym
Uczestników stosownym komunikatem najpóźniej na 30 (trzydzieści) minut przed
rozpoczęciem przyjmowania Zakładów na daną Gonitwę lub Grupę
rozrachunkową, przekazując go do wszystkich Punktów Przyjmowania Zakładów
oraz za pomocą Witryny Traf.
5. W celu uatrakcyjnienia Zakładów, Traf może w wybranych Zakładach określić
minimalną kwotę przeznaczoną na wypłatę wygranych (gwarantowana pula). Traf
oficjalnie informuje Uczestników o wprowadzeniu gwarantowanej puli stosownym
komunikatem, poprzez zamieszczenie go we wszystkich Punktach Przyjmowania
Zakładów oraz za pomocą Witryny Traf, w terminie najpóźniej 1 (jeden) dzień przed
rozpoczęciem przyjmowania Zakładów na daną Gonitwę lub Grupę
rozrachunkową. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę wygranych
(pula) powstała z wpływów netto uzyskanych w danym Zakładzie jest niższa od
gwarantowanej puli, różnicę wypłaca Traf ze swoich środków uzyskanych od
Uczestników w danych Zakładach. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na
wypłatę wygranych w Zakładzie jest wyższa od gwarantowanej puli, wówczas
kwotę przeznaczoną na wypłatę wygranych liczy się wyłącznie od wpływów netto
uzyskanych w danym rodzaju Zakładu, stosownie do ust. 1 powyżej.
6. W celu uatrakcyjnienia Zakładów, Traf może dokonać odpisu 1 % wpływów netto
Traf, uzyskanych przez Traf w danych Zakładach we wskazanych przez Traf
Gonitwach, na poczet tworzonej puli, która zostanie w całości przeznaczona na
wypłatę wygranych w danym Zakładzie w Gonitwie wskazanej przez Traf.
Wpływami netto są wpływy uzyskane przez Traf dla danego rodzaju Zakładu,
pomniejszone o kwoty wynikające z unieważnienia i zwrotu Stawek. Traf oficjalnie
informuje Uczestników o utworzeniu puli (i jej wysokości) stosownym komunikatem,
poprzez zamieszczenie go we wszystkich Punktach Przyjmowania Zakładów oraz
za pomocą Witryny Traf, w terminie najpóźniej na 30 (trzydzieści) minut przed
rozpoczęciem przyjmowania danych Zakładów.
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§ 15
Informacja o wygranych w zawartych Zakładach przesyłana jest przez System na
Konto Uczestnika. Informacja ta zawiera:
1) rodzaj zawartego Zakładu,
2) numer zawartego Zakładu,
3) wysokość wygranej w Zakładzie.
Wysokość wygranej podawana jest dla pojedynczego Zakładu danego rodzaju.
Wygranym Zakładem danego rodzaju jest Zakład, który spełnia warunki określone
w odpowiednim Załączniku do Regulaminu, dotyczącym Zakładów danego rodzaju.
Wysokość wygranej za pojedynczy wygrany Zakład danego rodzaju stanowi iloczyn
wysokości wpłaconej Stawki za ten Zakład i wygranej odpowiadającej jednostce
rozliczeniowej dla Zakładu danego rodzaju, zgodnie z Załącznikami do
Regulaminu.
Uzyskane wygrane zaokrągla się do 10 groszy w dół. Kwoty powstałe w wyniku
zaokrąglenia wygranych stanowią przychód Traf.
Stawki poszczególnych Zakładów brane są do wspólnego rozrachunku dla
każdego rodzaju Zakładów oddzielnie.
Traf do chwili ogłoszenia wysokości uzyskanych wygranych w poszczególnych
rodzajach Zakładów może podawać Uczestnikom prognozowane wysokości
wygranych w poszczególnych rodzajach Zakładów.

§ 16
Wysokość uzyskanej wygranej w zakładzie pojedynczym nie może być niższa od
wysokości Stawki za ten Zakład. W przypadku, gdy wysokość wygranej w zakładzie
pojedynczym byłaby niższa niż wysokość Stawki, Traf gwarantuje wówczas wypłatę
wygranej w wysokości wpłaconej Stawki.
§ 17
1. Uzyskanie wygranej przez Uczestnika w danym Zakładzie następuje na rzecz
Uczestnika niezwłocznie po ogłoszeniu oficjalnego wyniku gonitwy zgodnie z § 12
Regulaminu, poprzez automatyczne przypisanie (zwiększenie) stanu środków
pieniężnych w elektronicznej portmonetce danego Uczestnika.
2. Od uzyskanej wygranej przekazywanej przez Traf do elektronicznej portmonetki
Uczestnika Traf pobiera podatek od wygranej w wysokości określonej przez
odpowiednie przepisy prawa.
3. Wygrana w Zakładzie zawartym za pośrednictwem sieci Internet nie może być
wypłacona w Punkcie Przyjmowania Zakładów.
§ 18
1. Wysokość wygranej w Totalizatorze Wyścigów Konnych stanowi tajemnicę
Uczestnika, której Traf obowiązany jest przestrzegać.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są ujawniane wyłącznie organom
uprawnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Kapitał do natychmiastowej wypłaty wygranych uzyskanych za pośrednictwem
Witryny Traf wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych dziennie. W przypadku, gdy
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wysokość wygranej przewyższy tę kwotę, Traf uzupełni Uczestnikowi brakującą
różnicę w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych.
§ 19
1. Traf jest zobowiązany do wydania, na żądanie Uczestnika, imiennego
zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.
2. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.
3. Uczestnik może żądać wydania przez Traf imiennego zaświadczenia o uzyskanej
przez Uczestnika wygranej, wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie
odpowiedniego formularza udostępnionego na Witrynie Traf.
4. Żądanie wydania zaświadczenia można składać do godziny 12.00 dnia
następującego po dniu, w którym nastąpiło uzyskanie wygranej i jej wypłata. Traf
wystawia i wysyła zaświadczenie po godzinie 12.00 w dniu następującym po dniu,
w którym nastąpiło uzyskanie wygranej i jej wypłata. Traf wysyła zaświadczenie
listem poleconym – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – na adres Uczestnika
przypisany do jego Konta Użytkownika.
5. Traf prowadzi ewidencję zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz przechowuje
odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata wygranej. Traf
przechowuje ewidencję zaświadczeń o uzyskanej wygranej przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata
wygranej.
6. Traf prowadzi ewidencję wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co
najmniej 2 280 zł, na zasadach i w trybie określonym w przepisach prawa. Traf
przechowuje ewidencję wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co
najmniej 2 280 zł przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata wygranej. W ewidencji umieszcza
się:
a)
b)

dane Uczestnika wygrywającego - imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo,
wartość wypłaconej wygranej, datę wypłaty.

7. Traf jest zobowiązany do wykonywania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.
2017.1049 ze zm.).
§ 20
1. W przypadkach zaistnienia siły wyższej lub innych przypadkach powodujących
konieczność odwołania lub przerwania dnia wyścigowego, rozliczanie kwot
przeznaczonych na wygrane z Zakładów wcześniej zawartych przebiega według
następujących zasad:
a) Zakłady jednokonne i Zakłady wielokonne (jednogonitwowe) będą rozliczane po
każdej rozegranej i zatwierdzonej Gonitwie. W przypadku nierozegrania
Gonitwy, wszystkie przyjęte Stawki na tę Gonitwę zostaną zwrócone,
b) w Zakładzie wielogonitwowym minimalna ilość rozegranych i zatwierdzonych
Gonitw umożliwiających rozliczenie Zakładów wynosi:
- jedna Gonitwa dla Zakładów dublowych,
- dwie Gonitwy dla Zakładów triplowych,
- trzy Gonitwy dla Zakładów kwintowych,
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- pięć Gonitw dla Zakładów septowych,
- cztery Gonitwy dla Zakładów sekstowych.
W przypadku nie rozegrania minimalnej ilości Gonitw (na skutek zaistnienia siły
wyższej lub w innych przypadkach powodujących konieczność odwołania lub
przerwania dnia wyścigowego) wszystkie przyjęte Stawki na te Zakłady zostaną
zwrócone.
W przypadku przerwania lub odwołania dnia wyścigowego i przełożenia go na
następny wyznaczony dzień - będzie on traktowany jako nowy dzień wyścigowy
i Zakłady będą przyjmowane od nowa.
W przypadku niestwierdzenia na koniec dnia wyścigowego lub na koniec Grupy
rozrachunkowej wygranego Zakładu danego rodzaju, cała kwota przypadająca na
wygrane (pula) w Zakładach danego rodzaju przechodzi na pierwszy wygrany
Zakład danego rodzaju w najbliższy dzień wyścigowy, w którym Zakłady tego
rodzaju będą rozgrywane lub na najbliższą Grupę rozrachunkową, o ile Traf nie
wskaże innego Zakładu danego rodzaju lub Grupy rozrachunkowej, na które
przechodzi cała kwota przypadająca na wygrane (pula).
W przypadku przyjmowania przez Traf Zakładów na wyniki Gonitw organizowanych
na więcej niż na jednym Torze i niestwierdzenia na koniec dnia wyścigowego
organizowanego na danym Torze wygranego Zakładu danego rodzaju, Traf może
podjąć decyzję o przeniesieniu całej kwoty przypadającej na wygrane (pula) na inny
Tor. Traf informuje Uczestników o decyzji dotyczącej przejścia puli na inny Tor
stosownym komunikatem, poprzez zamieszczenie go we wszystkich Punktach
Przyjmowania Zakładów poprzez terminal oraz za pośrednictwem Witryny Traf, w
terminie najpóźniej 3 (trzech) dni od daty powzięcia decyzji.
W przypadku zakończenia sezonu wyścigowego na danym Torze, na którym były
przyjmowane Zakłady lub zakończenia przyjmowania przez Traf zakładów
wzajemnych na danym Torze i niestwierdzenia na koniec ostatniego dnia
wyścigowego wygranego Zakładu danego rodzaju, Traf może podjąć decyzję
o przeniesieniu całej kwoty przypadającej na wygrane (pula) na inny Tor, na
wybrany przez Traf Zakład danego rodzaju, we wskazanej przez Traf Gonitwie. Traf
informuje Uczestników o decyzji dotyczącej przeniesienia całej ww. kwoty
przypadającej na wygrane (pula) stosownym komunikatem poprzez udostępnienie
tej informacji w każdym Punkcie Przyjmowania Zakładów oraz za pośrednictwem
Witryny Traf, w terminie najpóźniej 3 (trzech) dni od daty powzięcia decyzji.
Przejście całej kwoty przypadającej na wygrane (pula) polega na zwiększeniu puli
na wypłatę w danym rodzaju Zakładu o całą kwotę przypadającą na wygrane (pula)
w tym Zakładzie, o której mowa w ust. 3. Przeniesienie całej kwoty przypadającej
na wygrane (pula) polega na zwiększeniu puli na wypłatę w danym rodzaju Zakładu
o całą kwotę przypadającą na wygrane (pula) w tym Zakładzie, o której mowa w
ust. 4 i 5.
Szczegółowe zasady rozliczania kwoty przeznaczonej na wygrane w danym
rodzaju Zakładów są określone w załącznikach do Regulaminu.

ZWROT STAWEK
§ 21
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1. Zwraca się Stawki, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 lit. b) Regulaminu, w Zakładach
przyjętych na Gonitwę, która się nie odbyła lub która została unieważniona oraz
w Zakładach, które zostały odwołane przez Traf zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu.
2. Szczegółowe warunki zwrotu Stawek w poszczególnych rodzajach Zakładów
określają odpowiednie załączniki do Regulaminu.
§ 22
1. Zwraca się Stawki w Zakładach przyjętych na konie uczestniczące w Gonitwie
rozgrywanej na Torze, w stosunku do których zaszła co najmniej jedna
z następujących okoliczności, i które nie zostały zastąpione końmi rezerwowymi w
myśl postanowień § 24 - § 26:
a) koń został wycofany z udziału w gonitwie do godz. 9:00 dnia poprzedzającego
dzień wyścigowy, w którym odbywa się Gonitwa,
0. koń nie stawił się do startu (został wycofany przed startem) - rozumie się przez
to, że koń nie był w dyspozycji sędziego startera, w szczególności gdy został
wycofany z padoku,
1. koń został zwolniony z dyspozycji sędziego startera - rozumie się przez to, że
koń będąc w dyspozycji sędziego startera (tj. od momentu wyjścia na bieżnię
Toru wyścigowego do chwili wystartowania) został z niej zwolniony,
2. koń pozostał na starcie - rozumie się przez to, że koń nie wystartował lub
wystartował, ale zatrzymał się lub zboczył z wyznaczonego toru gonitwy przed
minięciem kontrstartera, albo też został pozostawiony na starcie decyzją
sędziego startera w przypadku rażącego naruszenia zasad równości szans.
2. Nie dokonuje się zwrotu Stawek ani nie wprowadza konia rezerwowego
w Zakładach przyjętych na konia, który został zdyskwalifikowany lub nie ukończył
Gonitwy w sposób ważny w rozumieniu § 23 ust. 2 i 3.
3. Zakłady, o których mowa w ust. 2, zostają zakwalifikowane do przegranych.
4. Nie dokonuje się zwrotu Stawek w przypadku, o którym mowa w 26 ust. 8 lit. b)
Regulaminu.
§ 23
1. Za konie mające wziąć udział w gonitwie uważa się konie wymienione w oficjalnym
programie Wyścigów Konnych i nie wycofane z Gonitwy w terminie ustalonym
przez organizatora gonitw.
2. Za konia, który ukończył Gonitwę w sposób ważny, uważa się konia, który po
ważnym starcie przeszedł cały dystans, nie został uznany za konia
pozostawionego na starcie i nie został zdyskwalifikowany.
3. Za konia, który nie ukończył Gonitwy w sposób ważny, uważa się konia, który, po
ważnym starcie, nie został uznany za konia pozostawionego na starcie i nie został
zdyskwalifikowany, a wystąpiła inna okoliczność która spowodowała, że nie
osiągnął celownika.
§ 24
1. Koniem rezerwowym w danej Gonitwie jest koń, który wchodzi w miejsce konia
wytypowanego przez Uczestnika w przypadkach określonych w Regulaminie, co
do którego zaistniała co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w § 22 ust.
1 Regulaminu.
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2. Koniem rezerwowym jest koń wskazany przez Uczestnika przy zawieraniu Zakładu.
3. W razie niewskazania konia rezerwowego przez Uczestnika, koń rezerwowy jest
wskazywany przez System. Koniem rezerwowym jest w tym przypadku koń, na
którego zawarto największą liczbę zakładów zwyczajnych, a który nie jest koniem
wytypowanym przez Uczestnika w Zakładzie.
4. W przypadku, gdy w stosunku do konia rezerwowego zaistnieje co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w § 22 ust. 1 lub § 23 ust. 3 Regulaminu, koń
rezerwowy zastępowany jest zastępczym koniem rezerwowym, w następujący
sposób:
a) jeśli koń rezerwowy został wskazany przez Uczestnika w sposób określony w
ust. 2, zastępczy koń rezerwowy zostaje wskazany przez System w sposób
określony w ust. 3,
b) jeśli koń rezerwowy został wskazany przez System w sposób określony w st.
3 powyżej, System wskazuje jako zastępczego konia rezerwowego konia, co
do którego zawarto kolejną największą liczbę zakładów zwyczajnych.
5. Procedurę określoną w ust. 4 stosuje się aż do ostatecznego wyboru zastępczego
konia rezerwowego. Jeśli żaden z koni biorących udział w danej Gonitwie nie może
być koniem rezerwowym, koń rezerwowy w danej Gonitwie nie zostaje wskazany.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 25
W zakładach wielogonitwowych koń rezerwowy wskazywany przez Uczestnika
w trybie określonym w § 24 ust. 2 Regulaminu jest koniem rezerwowym dla każdej
Gonitwy objętej Zakładem wielogonitwowym.
W przypadku niewskazania konia rezerwowego przez Uczestnika zawierającego
Zakład wielogonitwowy, § 24 Regulaminu stosuje się do każdej gonitwy objętej
Zakładem wielogonitwowym oddzielnie.
W sytuacji przyjęcia na dwa lub więcej koni największej równej ilości Zakładów
zwyczajnych, koniem rezerwowym dla Zakładów wielogonitwowych są wszystkie
te konie.
Konie wytypowane w Zakładzie wielogonitwowym mogą być końmi rezerwowymi.
Jeżeli w Gonitwie lub Gonitwach danej grupy rozrachunkowej w stosunku do dwóch
lub więcej koni wytypowanych przez Uczestnika, w tym konia rezerwowego, zaszła
okoliczność określona w § 22 ust. 1 Regulaminu, to w miejsce konia wytypowanego
przez Uczestnika wprowadzony zostanie koń wskazany przez System w sposób
określony w § 24 ust. 3 i 4 Regulaminu.

§ 26
1. Jeżeli w stosunku do jednego z wytypowanych koni w trzykonnych, czterokonnych
lub pięciokonnych Zakładach pojedynczych zaszła okoliczność określona w § 22
ust. 1 Regulaminu, to wszystkie konie znajdujące się za nim przesuwają się o jedno
miejsce do przodu, a na ostatnie miejsce wchodzi koń rezerwowy wybrany w
sposób określony w § 24 Regulaminu, z uwzględnieniem ust. 3 i 4 poniżej.
2. Jeżeli w gonitwie, w stosunku do wytypowanych w zakładach systemowych BOX
co najmniej dwóch koni, w tym konia rezerwowego, zaszła okoliczność określona
w § 22 ust. 1 Regulaminu, to w miejsce konia wytypowanego przez Uczestnika
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

wprowadzony zostanie koń wskazany przez System w sposób określony w § 24
ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 3 i 4 poniżej.
System wybiera konia rezerwowego dla danego typu zakładu, który nie został
objęty pojedynczym Zakładem trzykonnym, czterokonnym lub pięciokonnym, na
którego przyjęto największą ilość Zakładów zwyczajnych.
W sytuacji przyjęcia na dwa lub więcej koni największej równej ilości Zakładów
zwyczajnych, koniem rezerwowym dla Zakładów wielokonnych są wszystkie te
konie.
W Zakładach złożonych, w których użyto znaku BOX, wszystkie konie znajdujące
się po jego prawej stronie występują we wszystkich kombinacjach – jeżeli
w stosunku do jednego z nich zaszła okoliczność wymieniona § 22 ust.
1 Regulaminu, koń rezerwowy wchodzi na jego miejsce.
W przypadku, gdy okoliczność, o której mowa w ust. 5, wystąpiła w stosunku do
konia znajdującego się po lewej stronie znaku BOX obowiązuje zasada, o której
mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy Uczestnik wskaże w Zakładzie konia rezerwowego, a następnie
w stosunku do konia uczestniczącego w Gonitwie, której dotyczy zawarty Zakład,
zajdzie okoliczność określona w § 22 ust. 1 Regulaminu i nie będzie możliwe
wprowadzenie do Zakładu wskazanego przez Uczestnika konia rezerwowego z
uwagi na to, że w Zakładzie znajduje się już koń o tym samym numerze, wówczas
do Zakładu wprowadzony jest koń wybrany przez System.
W przypadku wystąpienia okoliczności nie zawarcia żadnego zakładu zwyczajnego
lub niewystarczającej ilości do wprowadzenia do poszczególnych zakładów konia
rezerwowego, a zajdzie okoliczność określona w § 22 ust. 1 Regulaminu, wówczas
Zakłady będą rozliczane w następujący sposób:
a) W przypadku wskazania przez Uczestnika konia rezerwowego będzie on
wprowadzany do zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami,
b) W przypadku nie wskazania przez Uczestnika konia rezerwowego i braku
możliwości wprowadzenia konia rezerwowego przez System Zakład taki
będzie traktowany jako przegrany.
REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

§ 27
1. Reklamacje z tytułu udziału w Totalizatorze Wyścigów Konnych, Uczestnik
zobowiązany jest wnieść na piśmie, w języku polskim, na adres Traf, w terminie 14
dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym odbyła się Gonitwa lub Grupa
rozrachunkowa, na którą został zawarty Zakład, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Reklamacje mogą być składane również za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) na adres: kontakt@trafonline.pl, w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku wniesienia reklamacji drogą pocztową (przy czym za drogę pocztową
uznaje się nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U.
2017.1481 ze zm., o zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data stempla
pocztowego.
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4. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą
uwzględniane.
5. Osoba składająca reklamację obowiązana jest podać w piśmie swoje imię
i nazwisko oraz adres zamieszkania, datę, miejsce i opis zdarzenia, którego
dotyczy reklamacja, rodzaj Zakładu objętego reklamacją oraz treść żądania.
W piśmie Uczestnik powinien bezwzględnie wskazać numer Zakładu zawartego
przez sieć Internet.
6. Rozstrzygnięcia Traf w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
§ 28
TRAF zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację oraz poinformować Uczestnika listem
poleconym o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej odrzucenia nie później niż w
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, licząc od daty otrzymania reklamacji. Dla
zachowania w/w terminu wystarczające jest nadanie listu w polskiej placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– prawo pocztowe.
§ 29
1. Niezależnie od uprawnień Uczestnika do wniesienia reklamacji, przysługuje mu
prawo do zgłoszenia roszczenia.
2. Roszczenie składa się do właściwego sądu powszechnego na piśmie, z podaniem
imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia którego
dotyczy roszczenie, rodzaju gry (Zakładu) oraz żądania.
3. Roszczenia związane z udziałem w Totalizatorze Wyścigów Konnych przedawniają
się z upływem 6 miesięcy począwszy od dnia wymagalności to jest od dnia
ogłoszenia przez Traf wysokości wygranych w poszczególnych rodzajach
Zakładów.
4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5. Uprzednie zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem zgłoszenia roszczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
1. Uczestnik przystępując do zawarcia Zakładu oświadcza, że:
a) zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w całości go akceptuje
i zobowiązuje się zgodnie z nim postępować,
b) może być Uczestnikiem zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu i przyjmuje na
siebie wyłączną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu,
c) jest świadomy, że uczestnictwo w Zakładach wiąże się z ryzykiem
przegranej, a w związku z tym z możliwością poniesienia straty i nie będzie
z tego tytułu kierował jakichkolwiek roszczeń wobec Traf,
d) wyraża zgodę na potwierdzenie swojej tożsamości i wieku, a w związku
z tym na przedstawienie odpowiedniego dokumentu na żądanie Traf,
e) wpłacane przez niego w Zakładach Stawki nie pochodzą z nielegalnych ani
z nieujawnionych źródeł.
„TRAF - ZAKŁADY WZAJEMNE” SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, tel. +48 22 518 21 27, www.traf-zw.pl,
KRS 0000358998, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 113-280-51-90, REGON: 142435268, kapitał zakładowy: 4 551 000,00 zł

6. W sprawach wzajemnych stosunków między Traf a Uczestnikiem, które nie są
unormowane w Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018. poz. 1025
z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2018 poz.
471 z późn. zm.).
7. Ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem a Traf będą rozpatrywane przez
właściwe sądy powszechne w Warszawie.
§ 31
1. Traf nie gwarantuje Uczestnikom ciągłości dostępu do Systemu i Witryny Traf. Traf
nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za skutki wywołane zdarzeniami
siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niezależne od woli którejkolwiek ze Stron,
niemożliwe do przewidzenia przez Strony i któremu przy użyciu normalnych
środków nie można było zapobiec (np. klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, akt
władzy i administracji państwowej, konflikt w zakładach pracy, zakłócenie w
systemach transportu, energetyki, zaopatrzenia lub połączeń, akt sabotażu lub
nieuprawnionej ingerencji osoby trzeciej w System lub w Witrynę Traf) lub przerwą
techniczną, czyli zamierzoną lub niezamierzoną przez Traf przerwą w działaniu
Systemu lub Witryny Traf, dokonaną w celu aktualizacji, zmiany, naprawy lub
przywrócenia funkcjonalności.
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają przepisom rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych
związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet
podlegających archiwizacji (Dz. U. 2017.1018).
§ 32
Regulamin oraz wszelkie jego zmiany, po uprzednim zatwierdzeniu przez ministra do
spraw finansów publicznych, są ogłaszane i udostępniane Uczestnikom w siedzibie
Traf poprzez wywieszenie informacji, a także na stronie internetowej pod adresem:
http://trafonline.pl/.
§ 33
§ Integralne części Regulaminu stanowią:
a) załącznik nr 1 „Zakład zwyczajny”,
b) załącznik nr 2 „Zakład porządkowy”,
c) załącznik nr 3 „Zakład dwukonny",
d) załącznik nr 4 „Zakład trzykonny”,
e) załącznik nr 5 „Zakład czterokonny”,
f) załącznik nr 6 „Zakład pięciokonny",
g) załącznik nr 7 „Zakład dublowy",
h) załącznik nr 8 „Zakład triplowy",
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i)
j)
k)
l)
m)

załącznik nr 9 „Zakład kwintowy”,
załącznik nr 10 „Zakład dwukonny z trzykonnego”,
załącznik nr 11 „Zakład septowy”,
załącznik nr 12 „Zakład sekstowy”,
załącznik nr 13 „Zakład zwyczajny plus”.

§ 34
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.
2. Regulamin może być zmieniony po zatwierdzeniu jego zmian przez Ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 35
Regulamin publikowany jest w polskiej wersji językowej, a także w innych wersjach
językowych. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy polską wersją
językową Regulaminu, a jego przekładem na inny język, wersja polska jest wersją
obowiązującą.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD ZWYCZAJNY (ZWC)
§1
Zakład zwyczajny polega na wskazaniu w Gonitwie konia, który zajmie pierwsze
miejsce.
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§2
Zakłady zwyczajne są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów
wzajemnych, w których mają wziąć udział co najmniej 2 (dwa) konie.
§3
Zakład zwyczajny jest wygrany, jeżeli wskazany przez Uczestnika koń w Gonitwie
zajmie pierwsze miejsce lub pierwsze miejsce łeb w łeb z innym koniem lub innymi
końmi.
§4
Zwraca się wszystkie Stawki w Zakładach zwyczajnych, jeżeli Gonitwa została
unieważniona lub w Gonitwie nie uczestniczyły w sposób ważny co najmniej 2 (dwa)
konie, przy czym Gonitwy nie ukończył w sposób ważny co najmniej 1 (jeden) koń.
§5
Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach zwyczajnych jeżeli w stosunku do
wytypowanego konia zaszła okoliczność wymieniona w § 22 ust. 1 Regulaminu.
§6
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie Zakładu wygranego cała kwota
przypadająca na wygrane (pula) przechodzi do innego Zakładu tego rodzaju,
zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to
dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała
kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w
której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek przyjętych na konia, który uzyskał pierwsze miejsce w
Gonitwie, stanowi wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. Jeżeli dwa lub więcej koni uzyska w Gonitwie pierwsze miejsce, sumę
przeznaczoną na wypłatę wygranych dzieli się na tyle równych części, ile koni
zajęło pierwsze miejsce i na które zawarto ważne Zakłady, a każdą z tych części
dzieli się przez sumę Stawek przyjętych na każdego z tych koni, poszczególne
ilorazy stanowią wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej dla
wytypowanego konia.
Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD PORZĄDKOWY (PDK)
§1
Zakład porządkowy polega na wskazaniu w Gonitwie 2 (dwóch koni), które zajmą
pierwsze dwa miejsca.
§2
Zakłady porządkowe są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów
wzajemnych, w których mają wziąć udział co najmniej 3 (trzy) konie.
§3
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli
wskazane przez Uczestnika konie w Gonitwie zajęły pierwsze i drugie miejsce
osiągając celownik w dowolnej kolejności, lub zajęły pierwsze miejsce łeb w łeb.
2. Konie, które zawarły pierwsze miejsce łeb w łeb, traktuje się jako zajmujące
pierwsze i drugie miejsce.
3. Zakład porządkowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
4. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.
§4
Zwraca się Stawki w Zakładach porządkowych jeżeli Gonitwa została unieważniona
lub Gonitwy nie ukończyły w sposób ważny co najmniej 2 (dwa) konie.
§5
Zwraca się Stawki przyjęte w zakładach porządkowych, jeżeli w stosunku do 1
(jednego) lub 2 (dwóch) wytypowanych koni zaszła okoliczność wymieniona w § 22
ust. 1 Regulaminu.
§6
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu
porządkowego, cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego
rodzaju przechodzi na wygrany Zakład porządkowy w innej Gonitwie, zgodnie
z postanowieniami § 20 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to
dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała
kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w
której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi wygraną odpowiadającą
jednostce rozliczeniowej.
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2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 14
Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które
zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez
sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej;
otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne
kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD DWUKONNY (DWJ)
§1
Zakład dwukonny polega na wskazaniu w gonitwie 2 (dwóch) koni, które zajmą
pierwsze i drugie miejsce we wskazanej kolejności przez Uczestnika.
§2
Zakłady dwukonne są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w
których ma wziąć udział co najmniej 3 (trzy) konie.
§3
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli
wskazane przez Uczestnika konie w Gonitwie zajęły pierwsze i drugie miejsce we
wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy:
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb, traktuje
się je jako konie które zajęły pierwsze i drugie miejsce,
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb, traktuje się
je jako konie, które zajęły drugie miejsce.
3. Zakład dwukonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
4. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.
§4
Zwraca się Stawki w Zakładach dwukonnych, jeżeli Gonitwa została unieważniona lub
Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny co najmniej 2 (dwa) konie.
§5
Zwraca się Stawki przyjęte w zakładach dwukonnych, jeżeli w stosunku do 1 (jednego)
lub 2 (dwóch) wytypowanych koni zaszła okoliczność wymieniona w §22 ust. 1
Regulaminu.
§6
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu dwukonnego,
cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi
na wygrany Zakład dwukonny na Gonitwę, w której będą przyjmowane Zakłady
tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą
one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota
przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w której
będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§7
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1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi wygraną odpowiadającą
jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 14
Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które
zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez
sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej;
otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne
kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD TRZYKONNY (TRJ)
§1
Zakład trzykonny polega na wskazaniu w gonitwie 3 (trzech) koni, które zajmą
pierwsze, drugie i trzecie miejsce we wskazanej przez Uczestnika kolejności.
§2
Zakłady trzykonne są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w
których ma wziąć udział co najmniej 4 (cztery) konie.
§3
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli 3
(trzy) konie wskazane przez Uczestnika zajęły w Gonitwie pierwsze, drugie i trzecie
miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem § 6.
2. Zakład trzykonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.
§4
1. Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach trzykonnych, jeżeli Gonitwa została
unieważniona lub Gonitwę ukończyły w sposób ważny mniej niż 3 (trzy) konie.
2. Zwraca się Stawkę za Zakład, który nie spełnia warunków Zakładu trzykonnego.
§5
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu trzykonnego
cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi
na wygrany Zakład trzykonny w innej Gonitwie zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą
one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota
przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w której
będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§6
1. W przypadku, gdy:
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce,
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły drugie i trzecie miejsce,
c) trzecie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły trzecie miejsce.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli którekolwiek z pierwszych miejsc w
Gonitwie zajęły 3 (trzy) lub więcej koni łeb w łeb.
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§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 14
Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które
zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez
sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej;
otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne
kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD CZTEROKONNY (CZW)
§1
Zakład czterokonny polega na wskazaniu w Gonitwie 4 (czterech) koni, które zajmą
pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce we wskazanej przez Uczestnika kolejności.
§2
Zakład czterokonny jest przyjmowany w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w
których ma wziąć udział co najmniej 5 (pięć) koni.
§3
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli 4
(cztery) konie wskazane przez Uczestnika zajęły w Gonitwie pierwsze, drugie,
trzecie i czwarte miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem § 6.
2. Zakład czterokonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację
wygrywającą.
3. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.
§4
1. Zwraca się wszystkie Stawki przyjęte w zakładach czterokonnych, jeżeli Gonitwa
została unieważniona lub Gonitwę ukończyły w sposób ważny mniej niż 4 (cztery)
konie.
2. Zwraca się Stawkę za Zakład, który nie spełnia warunków Zakładu czterokonnego.
§5
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu czterokonnego
cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi
na wygrany Zakład czterokonny w innej Gonitwie zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to
dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała
kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w
której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§6
1. W przypadku, gdy:
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce,
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły drugie i trzecie miejsce,
c) trzecie miejsce w gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce,
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d) czwarte miejsce w Gonitwie zajęły 2 ( dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, konie które zajęły czwarte miejsce.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli którekolwiek z pierwszych czterech
miejsc w Gonitwie zajęły 3 (trzy) lub więcej koni łeb w łeb.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z §
14 Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na
które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się
przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji
wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na
kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce
rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 6
do Regulamin Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD PIĘCIOKONNY (PIA)
§1
Zakład pięciokonny polega na wskazaniu w Gonitwie 5 (pięciu) koni, które zajmą
pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce we wskazanej przez Uczestnika
kolejności.
§2
Zakład pięciokonny jest przyjmowany w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów , w
których ma wziąć udział co najmniej 7 (siedem) koni.
§3
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli 5
(pięć) koni wskazanych przez Uczestnika zajęło w Gonitwie pierwsze, drugie,
trzecie, czwarte i piąte miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem § 6.
2. Zakład pięciokonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.
§4
1. Zwraca się wszystkie Stawki przyjęte w Zakładach pięciokonnych, jeżeli Gonitwa
została unieważniona lub Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny mniej niż 5 (pięć)
koni.
2. Zwraca się Stawkę za Zakład, który nie spełnia warunków Zakładu pięciokonnego.
§5
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu pięciokonnego
cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi
na wygrany Zakład pięciokonny w innej Gonitwie zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą
one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota
przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w której
będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§6
1. W przypadku, gdy:
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je
jako konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce.
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb , traktuje się je jako
konie, które zajęły drugie i trzecie miejsce.
c) trzecie miejsce w Gonitwie zajęły dwa 2 (konie) łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce.
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d) czwarte miejsce w Gonitwie zajęły 2( dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je
jako konie, które zajęły czwarte i piąte miejsce.
e) piąte miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako
konie, które zajęły piąte miejsce.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli którekolwiek z pierwszych pięciu
miejsc w Gonitwie zajęły 3 (trzy) lub więcej koni łeb w łeb.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 14
Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które
zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez
sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej;
otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne
kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik 7
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD DUBLOWY (DBL)
§1
Zakład dublowy polega na wskazaniu koni w 2 (dwóch) Gonitwach, stanowiących
Grupę rozrachunkową, które zajmą:
a) pierwsze miejsca (zakład dublowy zwyczajny, DBL/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności (zakład
dublowy dwukonny, DBL/DWJ),
c)
pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności
(zakład dublowy trzykonny, DBL/TRJ).
§2
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli konie
wskazane przez Uczestnika zajęły we wszystkich Gonitwach Grupy
rozrachunkowej odpowiednio:
a) pierwsze miejsca w zakładzie dublowym zwyczajnym (DBL/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie dublowym dwukonnym (DBL/DWJ); § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej,
c) pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie dublowym trzykonnym (DBL/TRJ); § 6 Załącznika nr 4 do Regulaminu
stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej.
2. Zakład dublowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Grupie rozrachunkowej może występować więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca.
§3
Traf określa w programie Wyścigów konnych Gonitwy, w których są przyjmowane
określone zakłady dublowe.
§4
W przypadku odwołania lub unieważnienia 1 (jednej) Gonitwy wchodzącej w skład
Grupy rozrachunkowej, Zakład rozlicza się jako Zakład zawarty na pozostałe Gonitwy
tej Grupy.
§5
W przypadku nierozegrania w sposób ważny żadnej z Gonitw Grupy rozrachunkowej,
następuje zwrot Stawek przyjętych na Zakłady danej Grupy rozrachunkowej.
§6
1. W przypadku niestwierdzenia wygranego zakładu dublowego, cała kwota
przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany
Zakład dublowy w innej Grupie rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
2. Jeśli w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula, nie zostanie rozegrana
żadna ważna Gonitwa, Traf dokona zwrotu Stawek przy czym zwrot dotyczyć
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będzie jedynie części puli przyjętej na tę Grupę rozrachunkową. Pozostała kwota
przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Grupy
rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14 Regulaminu
i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną
odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna
kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane
zgodnie z § 14 Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji
wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych
części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej
kombinacji wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych
zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce
rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 8
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD TRIPLOWY (TPL)
§1
Zakład triplowy polega na wskazaniu koni w 3 (trzech) Gonitwach, stanowiących Grupę
rozrachunkową, które zajmą:
a) pierwsze miejsca (zakład triplowy zwyczajny, TPL/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności (zakład
triplowy dwukonny, TPL/DWJ),
c)
pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności
(zakład triplowy trzykonny, TPL/TRJ).
§2
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli konie
wskazane przez Uczestnika zajęły we wszystkich Gonitwach Grupy
rozrachunkowej odpowiednio:
a)
pierwsze miejsca w zakładzie triplowym zwyczajnym (TPL/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie triplowym dwukonnym (TPL/DWJ); § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej,
c) pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie triplowym trzykonnym (TPL/TRJ); § 6 Załącznika nr 4 do Regulaminu
stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej.
2. Zakład triplowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Grupie rozrachunkowej może występować więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca.
§3
Traf określa w programie wyścigów konnych Gonitwy, w których są przyjmowane
określone Zakłady triplowe.
§4
W przypadku odwołania lub unieważnienia 1 (jednej) Gonitwy wchodzącej w skład
Grupy rozrachunkowej, Zakład rozlicza się jako Zakład zawarty na pozostałe Gonitwy
tej Grupy rozrachunkowej.
§5
W przypadku rozegrania w sposób ważny mniej niż 2 (dwóch) Gonitw Grupy
rozrachunkowej, następuje zwrot Stawek przyjętych na Zakłady danej Grupy
rozrachunkowej.
§6
1. W przypadku niestwierdzenia wygranego Zakładu triplowego, cała kwota
przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany
Zakład triplowy w innej Grupie rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
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2. O ile w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula, zostaną rozegrane
mniej niż dwie ważne Gonitwy, to zwrot Stawek dotyczy jedynie części puli przyjętej
na tę Grupę rozrachunkową. Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula)
zostaje przeniesiona do innej Grupy rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami §
20 Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust.
2, wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna
kombinacja wygrywająca, sumę przeznaczoną na wypłatę wygranych zgodnie z
§ 14 Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na
które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się
przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji
wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych
na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce
rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 9
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD KWINTOWY (KWN)
§1
Zakład kwintowy polega na wskazaniu koni w 5 (pięciu) Gonitwach, stanowiących
Grupę rozrachunkową, które zajmą:
a) pierwsze miejsca (zakład kwintowy zwyczajny, KWN/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności (zakład
kwintowy dwukonny, KWN/DWJ),
c)
pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności
(zakład kwintowy trzykonny, KWN/TRJ).
§2
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli konie
wskazane przez Uczestnika zajęły we wszystkich Gonitwach Grupy
rozrachunkowej odpowiednio:
a) pierwsze miejsca w zakładzie kwintowym zwyczajnym (KWN/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie kwintowym dwukonnym (KWN/DWJ); § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej,
c) pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie kwintowym trzykonnym (KWN/TRJ); § 6 Załącznika nr 4 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej.
2. Zakład kwintowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Grupie rozrachunkowej może występować więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca.
§3
Traf określa w programie Wyścigów konnych Gonitwy, w których przyjmowane są
określone Zakłady kwintowe.
§4
W przypadku odwołania lub unieważnienia jednej lub dwóch Gonitw wchodzących w
skład danej Grupy rozrachunkowej, zakład rozlicza się jako Zakład zawarty na
pozostałe Gonitwy tej Grupy rozrachunkowej.
§5
W przypadku rozegrania w sposób ważny mniej niż 3 (trzech) Gonitw grupy
rozrachunkowej, następuje zwrot Stawek przyjętych na Zakłady danej Grupy
rozrachunkowej.
§6
W przypadku niestwierdzenia wygranego zakładu kwintowego, cała kwota
przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany
Zakład kwintowy w innej Grupie rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
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§ O ile w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula, zostaną rozegrane
mniej niż 3 (trzy) ważne Gonitwy, to zwrot Stawek dotyczy jedynie części puli
przyjętej na tę Grupę rozrachunkową. Pozostała kwota przeznaczona na wygrane
(pula) zostaje przeniesiona do innej Grupy rozrachunkowej, zgodnie
z postanowieniami § 20 Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna
kombinacja wygrywająca, sumę przeznaczoną na wypłatę wygranych zgodnie z §
14 Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które
zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez
sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej;
otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne
kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

„TRAF - ZAKŁADY WZAJEMNE” SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie
03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1, tel. +48 22 518 21 27, www.traf-zw.pl,
KRS 0000358998, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 113-280-51-90, REGON: 142435268, kapitał zakładowy: 4 551 000,00 zł

Załącznik nr 10
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD DWUKONNY Z TRZYKONNEGO (2Z3)
§1
Zakład dwukonny z trzykonnego polega na wskazaniu w Gonitwie 3 (trzech) koni, które
zajmą dwa pierwsze miejsca w dowolnej kolejności wskazanej przez Uczestnika.
§2
Zakłady dwukonne z trzykonnego przyjmowane są w Gonitwach nie wyłączonych z
Zakładów, w których bierze udział co najmniej 9 (dziewięć) koni.
§3
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli
wskazane przez Uczestnika konie w Gonitwie zajęły 2 pierwsze miejsca z
wytypowanych w Zakładzie 3 (trzech) pierwszych miejsc, osiągając celownik w
dowolnej kolejności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy:
1) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb, traktuje
się je jako konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce,
2) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb, traktuje się
je jako konie które zajęły w Gonitwie drugie miejsce.
3. Dany Uczestnik może otrzymać tylko jedną wygraną w zakładzie pojedynczym.
§4
1. Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach dwukonnych z trzykonnego, jeżeli
Gonitwa została unieważniona lub Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny co
najmniej 3 (trzy) konie.
2. Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach dwukonnych z trzykonnego, jeżeli w
stosunku do jednego, dwóch lub trzech wytypowanych koni zaszła okoliczność
wymieniona w § 22 ust. 1 Regulaminu.
§5
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranej z Zakładu dwukonny z

trzykonnego cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju
przechodzi na wygrany Zakład dwukonny z trzykonnego w innej Gonitwie, zgodnie
z postanowieniami § 20 Regulaminu.
2. Jeśli w Gonitwie, na którą przeszła pula, zajdą przesłanki zastosowania § 4, to
dotyczą one jedynie części puli zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała
kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w
której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§6
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1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych zgodnie z § 14 Regulaminu i
sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną
odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca, wartość jednostki rozliczeniowej określa się zgodnie z ust. 1 powyżej,
przy czym każdy Zakład prosty odpowiadający więcej niż jednej kombinacji
wygrywającej jest uwzględniany w sumie Stawek Zakładów wygranych tylko raz
zgodnie z § 3 ust. 3 powyżej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 11
Do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD SEPTOWY (SPT)
§1
Zakład septowy polega na wskazaniu koni w 7 (siedmiu) Gonitwach, stanowiących
Grupę rozrachunkową, które zajmą:
a) pierwsze miejsca (zakład septowy zwyczajny, SPT/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności (zakład
septowy dwukonny, SPT/DWJ),
c)
pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności
(zakład septowy trzykonny, SPT/TRJ).
§2
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli konie
wskazane przez Uczestnika zajęły we wszystkich
Gonitwach Grupy
rozrachunkowej odpowiednio:
a)
pierwsze miejsca w zakładzie septowym zwyczajnym (SPT/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie septowym dwukonnym (SPT/DWJ); § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej,
c) pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie septowym trzykonnym (SPT/TRJ); § 6 Załącznika nr 4 do Regulaminu
stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej.
2. Zakład septowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Grupie rozrachunkowej może występować więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca.
§3
1. Traf określa w programie Wyścigów konnych Gonitwy, w których przyjmowane są
określone Zakłady septowe.
2. Zakłady septowe mogą być przyjmowane w wersji łączonej na Gonitwy
rozgrywane na różnych torach wyścigów konnych.
§4
1. W przypadku odwołania lub unieważnienia jednej lub dwóch Gonitw wchodzących
w skład danej Grupy rozrachunkowej, Zakład rozlicza się jako Zakład zawarty na
pozostałe Gonitwy tej Grupy rozrachunkowej.
2. W przypadku odwołania lub unieważnienia dwóch Gonitw wchodzących w skład
Grupy rozrachunkowej, Zakład Septowy rozlicza się jako zakład zawarty na pięć
Gonitw stanowiących Grupę rozrachunkową.
§5
W przypadku rozegrania w sposób ważny mniej niż 5 (pięć) Gonitw Grupy
rozrachunkowej, następuje zwrot Uczestnikom Stawek przyjętych na Zakład septowy
danej Grupy rozrachunkowej.
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§6
1. W przypadku niestwierdzenia wygranego Zakładu septowego cała kwota (pula)
przypadająca na wygrane z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład
septowy w innej Grupie rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
2. W przypadku, gdy w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula, zostanie
rozegrane mniej niż 5 (pięć) ważnych Gonitw, to zwrot Stawek dotyczy jedynie
części puli przyjętej na tę Grupę rozrachunkową. Pozostała kwota przeznaczona
na wygrane (pula przeniesiona zgodnie z ust. 1) zostaje przeniesiona do innej
Grupy rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna
kombinacja wygrywająca, sumę przypadających na wypłatę wygranych zgodnie z
§ 14 Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na
które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejna z tych części dzieli się
przez Sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji
wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na
kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce
rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 12
Do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD SEKSTOWY (SKT)
§1
Zakład sekstowy polega na wskazaniu koni w 6 (sześciu) Gonitwach, stanowiących
Grupę rozrachunkową, które zajmą:
a) pierwsze miejsca (zakład sekstowy zwyczajny, SKT/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności (zakład
sekstowy dwukonny, SKT/DWJ),
c)
pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności
(zakład sekstowy trzykonny, SKT/TRJ).
§2
1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli konie
wskazane przez Uczestnika zajęły we wszystkich Gonitwach Grupy
rozrachunkowej odpowiednio:
a)
pierwsze miejsca w zakładzie sekstowym zwyczajnym (SKT/ZWC),
b) pierwsze i drugie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie sekstowym dwukonnym (SKT/DWJ); § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej,
c) pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wskazanej przez Uczestnika kolejności w
zakładzie sekstowym trzykonnym (SKT/TRJ); § 6 Załącznika nr 4 do
Regulaminu stosuje się do każdej z Gonitw Grupy rozrachunkowej.
2. Zakład sekstowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Grupie rozrachunkowej może występować więcej niż jedna kombinacja
wygrywająca.
§3
1. Traf określa w programie Wyścigów konnych Gonitwy, w których przyjmowane są
określone Zakłady sekstowe.
2. Zakłady sekstowe mogą być przyjmowane w wersji łączonej na Gonitwy
rozgrywane na różnych torach wyścigów konnych.
§4
W przypadku odwołania jednej lub dwóch Gonitw wchodzących w skład danej Grupy
rozrachunkowej, zakład rozlicza się jako Zakład zawarty na pozostałe Gonitwy tej
Grupy rozrachunkowej.
§5
W przypadku rozegrania w sposób ważny mniej niż 4 (cztery) Gonitwy Grupy
rozrachunkowej, następuje zwrot Uczestnikom Stawek przyjętych na Zakład sekstowy
danej Grupy rozrachunkowej.
§6
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1. W przypadku niestwierdzenia wygranego Zakładu sekstowego cała kwota (pula)
przypadająca na wygrane z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład
sekstowy w innej Grupie rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
2. W przypadku, gdy w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula, zostanie
rozegrane mniej niż 4 (cztery) ważne Gonitwy, to zwrot Stawek dotyczy jedynie
części puli przyjętej na tę Grupę rozrachunkową. Pozostała kwota przeznaczona
na wygrane (pula przeniesiona zgodnie z ust. 1) zostaje przeniesiona do innej
Grupy rozrachunkowej, zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.
§7
1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych zgodnie z § 14 Regulaminu i
sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną
odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna
kombinacja wygrywająca, sumę przeznaczoną na wypłatę wygranych zgodnie z §
14 Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na
które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejna z tych części dzieli się
przez Sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji
wygrywającej: otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na
kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce
rozliczeniowej.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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Załącznik nr 13
do Regulaminu Totalizatora Wyścigów Konnych
ZAKŁAD ZWYCZAJNY PLUS (ZW-PLUS)
§1
Zakład zwyczajny PLUS polega na wskazaniu w Gonitwie konia, który zajmie pierwsze
miejsce.

1.
2.
3.
4.
5.

§2
Zakład zwyczajny PLUS jest przyjmowany w Gonitwach nie wyłączonych z
Zakładów wzajemnych, w których ma wziąć udział co najmniej 3 (trzy) konie.
Zawarcie Zakładu zwyczajny PLUS następuje wyłącznie jeżeli uczestnik zawarł
jednocześnie inny zakład wielokonny.
W przypadku zawarcia kilku zakładów wielokonnych, uczestnik ma możliwość
zawarcia takiej samej ilości Zakładów zwyczajnych PLUS.
Uczestnik może wskazać tylko jednego konia, na który zostanie przyjęty Zakład
zwyczajny PLUS.
Zakład zwyczajny PLUS jest zawierany z wyłączeniem systemów gry o których
mowa w § 10 Regulaminu.

§3
Zakład zwyczajny PLUS jest wygrany, jeżeli wskazany przez Uczestnika koń w
Gonitwie zajmie pierwsze miejsce lub pierwsze miejsce łeb w łeb z innym koniem lub
innymi końmi.
§4
Zwraca się wszystkie Stawki w Zakładach zwyczajnych PLUS, jeżeli Gonitwa została
unieważniona lub w Gonitwie nie uczestniczyły w sposób ważny co najmniej 3 (trzy)
konie, przy czym Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny co najmniej 2 (dwa) konie.
§5
Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach zwyczajnych PLUS jeżeli w stosunku do
wytypowanego konia zaszła okoliczność wymieniona w § 22 ust. 1 Regulaminu.
§6
1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie Zakładu wygranego cała kwota
przypadająca na wygrane (pula) przechodzi do innego
Zakładu tego
rodzaju zgodnie z postanowieniami § 20 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą
one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota
przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do innej Gonitwy, w której
będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, zgodnie z postanowieniami § 20
Regulaminu.
§7
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1. Iloraz sumy przeznaczonej na wypłatę wygranych, o której mowa w § 14
Regulaminu i sumy Stawek przyjętych na konia, który uzyskał pierwsze miejsce w
Gonitwie, stanowi wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. Jeżeli dwa lub więcej koni uzyska w Gonitwie pierwsze miejsce, sumę
przeznaczoną na wypłatę wygranych dzieli się na tyle równych części, ile koni zajęło
pierwsze miejsce i na które zawarto ważne Zakłady, a każdą z tych części dzieli się
przez sumę Stawek przyjętych na każdego z tych koni, poszczególne ilorazy
stanowią wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej dla wytypowanego
konia.
3. Postanowienia § 15 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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