ΑΓΟΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΠΟΝΤΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
Χρήσιμες πληροφορίες
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ


Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αθλητικά γεγονότα προς στοιχηματισμό, με βάση
την ατομική βαθμολόγηση/ ποντοδότηση Αθλητών ποδοσφαίρου, ανάλογα με
ορισμένους Κανόνες, οι οποίοι βασίζονται στην απόδοση των Αθλητών κατά τη
διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου, όπως αυτή αποδίδεται από τη λήψη των
στατιστικών του αγώνα.



Το είδος στοιχηματισμού στην αγορά “ΠΟΝΤΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ” περιλαμβάνει την
προσφορά ενός ή περισσότερων γεγονότων προς στοιχηματισμό, από τα οποία το
καθένα ξεχωριστά φέρει τα κάτωθι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:
α) αφορά έναν συγκεκριμένο Αθλητή, του οποίου το ονοματεπώνυμο ή/και γνωστό
ψευδώνυμο θα αναγράφεται ευκρινώς.
β) περιλαμβάνει ένα δοθέν αριθμητικό σύνολο πόντων (σύμφωνα με τους Κανόνες
στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2) , το οποίο σύνολο των πόντων θα αποτελεί την προϋπόθεση για
την επιλογή στοιχηματισμού.
γ) θα παρέχει δύο (2) επιλογές έκβασης του γεγονότος, οι οποίες θα ορίζονται σε
συνάρτηση με το κάτωθι δοθέν σύνολο πόντων, και οι οποίες είναι: i) OVER, για την
περίπτωση έκβασης όπου ο Αθλητής με το πέρας του αγώνα του έχει συγκεντρώσει
παραπάνω πόντους από το δοθέν σύνολο (σύμφωνα με το FSI Scoring System), ii)
UNDER, για την περίπτωση έκβασης όπου ο Αθλητής με το πέρας του αγώνα του
έχει συγκεντρώσει λιγότερους πόντους από το δοθέν σύνολο – πάντα σύμφωνα με το
FSI Scoring System.
δ) για κάθε επιλογή έκβασης (UNDER και OVER) θα προσφέρεται προκαθορισμένη
απόδοση (fixed odds), που θα ορίζει το ανάλογο κέρδος σε περίπτωση εύστοχης
επιλογής έκβασης.



Ο παίκτης θα μπορεί να στοιχηματίσει επιλέγοντας μία έκβαση για κάθε γεγονός και
το επιθυμητό ποσό προς στοιχηματισμό, ενώ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να
στοιχηματίσει τοιουτοτρόπως σε ένα ή περισσότερα προσφερόμενα γεγονότα
(παρολί).



Τα στοιχήματα καθαρίζουν στο τέλος της αγωνιστικής και οι παίκτες κερδίζουν τα
ποσά που αναλογούν στα επιλεγμένα γεγονότα στοιχηματισμού, τον αντίστοιχο
πολλαπλαστή/απόδοση, και τα ποσά που έχουν στοιχηματίσει.



Η Ποντοδότηση Πόντων Αξιολόγησης αφορά και εφαρμόζεται μόνο στους Αθλητές
που συμμετέχουν στην έναρξη κάθε αγώνα ποδοσφαίρου για εκάστη ομάδα. Στους
υπόλοιπους Αθλητές και σε όσους συμμετέχουν στο παιχνίδι ως Αναπληρωματικοί
δεν αποδίδονται Πόντοι Αξιολόγησης, ο στοιχηματισμός στα συγκεκριμένα αθλητικά
γεγονότα θεωρείται άκυρος και η απόδοση για αυτά τα αθλητικά γεγονότα ορίζεται ως
μονάδα (1).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΠΟΝΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πίνακας 1:
ΚΑΝΟΝΑΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Αν παίξει λιγότερο από 60 λεπτά

1

1

1

1

Αν παίξει 60 λεπτά ή παραπάνω

2

2

2

2

Για κάθε Γκολ

8

8

5

5

Για κάθε Ασίστ

5

5

3

1

Για Καθαρή Εστία

3

3

1

0

Για Κάθε 2 Σωσμένα Σουτ

2

2

1

1

Για Κάθε Σωσμένο Πέναλτι

5

5

5

5

Για Κάθε Άστοχο Πέναλτι

-2

-2

-2

-2

Για Κάθε 3 Γκολ που Δέχτηκε

-1

-1

0

0

Για Κίτρινη Κάρτα (αν δεν υπάρχει κόκκινη)

-1

-1

-1

-1

Για Κόκκινη Κάρτα

-3

-3

-3

-3

Για Κάθε Αυτογκόλ

-2

-2

-2

-2

Για Κάθε 3 Κερδισμένα Κόρνερ

2

2

1

1

Για Κάθε 3 Άστοχα Σουτ

-2

-2

-2

-2

Για Κάθε 2 Κερδισμένα Φάουλ

1

1

1

2

Για Κάθε 2 Φάουλ που Διέπραξε

-1

-1

-1

0

Για Κάθε Εύστοχη Σέντρα

1

1

1

1

Για Κάθε 3 Άστοχες Σέντρες

-1

-1

-1

-1



Τα προσφερόμενα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αθλητικά γεγονότα προς
στοιχηματισμό αφορούν Αθλητές ποδοσφαιρικών ομάδων, οι οποίοι αγωνίζονται σε
αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο πρωταθλήματος ή πρωταθλήματος
κυπέλλου καθώς και φιλικό αγώνα ή εκδήλωση που διεξάγεται σύμφωνα με τους
κανόνες της εκάστοτε οικείας εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας, των οποίων Αθλητών
οι δεξιότητες/αποδόσεις συνάγονται με βάση στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων τους
από τη συμμετοχή τους στους αγώνες ή αθλητικά γεγονότα, και ποντοδοτούνται
σύμφωνα με το Ορισμένο Σύστημα Ποντοδότησης, το οποίο καταγράφεται στον
Πίνακα 1.



Η ποντοδότηση των Αθλητών τους οποίους αφορούν τα προσφερόμενα προς
στοιχηματισμό αθλητικά γεγονότα, διεξάγεται σύμφωνα με ορισμένες
δεξιότητες/αποδόσεις των Αθλητών (ισοδυναμούν με τους «Κανόνες» στο άνωθι
Σύστημα Ποντοδότησης), οι οποίες συνάγονται με βάση στατιστικά στοιχεία των
επιδόσεων τους από τη συμμετοχή τους στους αντίστοιχους αγώνες ή αθλητικά
γεγονότα, και ανάλογα με την ορισμένη θέση του Αθλητή (π.χ Τερματοφύλακας,
Αμυντικός, Μέσος, Επιθετικός), όπως αυτή ορίζεται αρχικά από τον Πάροχο στις
πληροφορίες του παιγνίου.



Η ποντοδότηση των Αθλητών τους οποίους αφορούν τα αθλητικά γεγονότα, γίνεται
με βάση τους κανόνες, την ορισμένη θέση των αθλητών (σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2) και πραγματοποιείται ανάλογα με την απόδοση τους κατά τη
διάρκεια του αθλητικού αγώνα στον οποίο αγωνίζονται, όπως αυτή προβλέπεται.

[Business/Internal Use]

στους Κανόνες. Η βαθμολογία/σύνολο πόντων του κάθε Αθλητή, σύμφωνα πάντα με
το Σύστημα Ποντοδότησης, οριστικοποιείται με το πέρας των αντίστοιχων αθλητικών
αγώνων.


Η ποντοδότηση των Αθλητών, για τον εκάστοτε Κανόνα που αφορά την απόδοσή
τους με βάση ληφθέντα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων τους, πραγματοποιείται
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και οι πόντοι είναι πάντοτε ακέραιος αριθμός.



Ο καθαρισμός των στοιχημάτων του παιγνίου ΠΟΝΤΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Performance Points), πραγματοποιείται μετά τη λήξη της αγωνιστικής κατά την
οποία και για την οποία προσφέρονται τα εκάστοτε αθλητικά γεγονότα προς
στοιχηματισμό από τον Πάροχο.

[Business/Internal Use]
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