MST REGLER FOR HESTELØB
Generelt
Alle individuelle markeder indenfor hesteløb vil blive afgjort i overensstemmelse med det officielle resultat på
tidspunktet for erklæringen af ‘weigh-in’. Efterfølgende diskvalifikationer, appeller eller ændringer af resultatet vil
blive ignoreret. Kortnumre er kun registreret som vejledning: væddemål placeres på en navngivet hest. Oplysninger
(såsom jockey silke, sadeltøjnumre etc.) oplyses "som de er" og er kun vejledende. MST garanterer ikke rigtigheden af
disse oplysninger, og brugen af dem til at placere væddemål er helt på egen risiko.
Alle væddemål vil blive annulleret såfremt et event er:
- Aflyst og ikke ændret til et nyt tidspunkt;
- Udskudt og flyttet til en anden lokation;
- Hvis et løb er aflyst eller på anden måde blevet annulleret, eller i tilfælde af en ”walkover”, vil alle væddemål på det
løb blive annulleret,
- Hvis den planlagte lokation er ændret efter et væddemål er blevet placeret;
- Når et løb ikke gennemføres på den planlagte dag;
- Hvis en planlagt overfladetype er ændret (f. eks. græs til jord);
- Hvis et væddemål indeholder “horse Non – Runner”
- Hvis den officielle “off time”’ på et løb eller event ikke erklæres, accepters væddemål kun frem til den offentliggjorte
starttid.
Ethvert væddemål der er uforsætligt accepteret efter dette tidspunkt vil blive annulleret, medmindre væddemålet
var blevet placeret inden den aktuelle eventstart.
Under alle omstændigheder forbeholder MST sig ret til at refundere kvitteringer, der spilles på odds med en tydelig fejl
(når odds´ne er åbenlyst ukorrekte), f.eks. manuel eller systemfejl, markedsbetingelsen ændres væsentligt, multiple
væddemål, hvor to eller flere markeder ikke kan kombineres og vedrører det samme løb (for eksempel "winner" plus
"head to head", "winner" plus "winner without" osv.)
I single væddemål vil indsatsen blive returneret og ved akkumulator-væddemål vil indsatsen gå videre til de resterende
valg, således at et double bliver til et single, en treble bliver til et double osv.

MST “Non – Runner” Regler
MST´s ”non-runner”-regel vedrører justering af odds på væddemål, når en hest i et løb erklæres som en ikke-løber –
”Non-runner”. For at foretage tilpasningen anvender MST en reduktionsfaktor, udtrykt i procent, der vil blive foretaget
på både vinder- og placeringsmarkeder, men anvendes forskelligt; reduktioner påvirker ikke odds´ne over 15,00.
Reduktionen beregnes afhængigt af det oddsinterval, som prisen Non Runner tilhører, og som anvendes på net odds
spillet.
Vinder- og placeringsreduktionstabeller:
Vinderodds ved Runner (efter
reduktionen)

% reduktion

Over 15.00

0

10.01 to 15.00

3

7,01 to 10,00

10

5,51 to 7,00

15

4,26 to 5,5

20

3,51 to 4,25

25

3,01 to 3,50

30

2,51 to 3,00

35

2,21 to 2,50

40

2,01 to 2,20

45

1,91 to 2,00

50

1,81 to 1,90

52

1,71 to 1,80

55

1,61 to 1,70

57

1,51 to 1,60

60

1,41 to 1,50

65

1,31 to 1,40

70

1,26 to 1,30

75

1,19 to 1,25

80

1,12 to 1,18

85

1,11 or less

90

Example:
€ 10,00 bet a 3.00 on a winning horse. If one horse priced 5,00 became Non-Runner you win € 26,00 for following
reason:
3.00-1.00 =2.00 (net odd)
2.00*20/100 = 0,40 (deduction to apply)
3.00 - 0,40 = 2.60 (odd after deduction)
2,60 * € 10,00 = € 26,00 (winning)

Over 15.00

Antal af
gevinstgivende
placeringer
(2,3,4)
0, 0%, 0%

11.00 to 15.00

5%, 0%, 0%

7.00 to 10.99

5%, 5%, 5%

5.5 to 6.99

10%, 5%, 5%

4,3 to 5.49

10%, 10%, 5%

3.50 to 4.29

15%, 10%, 5%

2.87 to 3,49

15%, 10%, 10%

2,62 to 2,86

20%, 15%, 10%

2,25 to 2,61

20%, 15%, 10%

1,96 2.24

25%, 15%, 10%

1,83 to 1.95

25%, 20%, 15%

1.66 to 1,82

30%, 20%, 15%

1.57 to 1.65

30%, 20%, 15%

1.44 to 1.56

35%, 25%, 15%

1.33 to 1,43
1.28 to 1,32

35%, 25%, 20%
40%, 25%, 20%

1.20 to 1.27

40%, 30%, 20%

1.12 to 1.19

45%, 30%, 20%

1.06 to 1.11

45%, 30%, 25%

1.05 or less

50%, 35%, 25%

Kun Placering odds ved
Runner (efter reduktionen)

Example:
€ 10,00 bet a 3.00 on a horse placed on 2. If one horse priced 2,25 became Non-Runner you win € 26,00 for following
reason:
3.00-1.00 =2.00 (net odd)
2.00*20/100 = 0,40 (deduction to apply)
3.00 - 0,40 = 2.60 (odd after deduction)
2,60 * € 10,00 = € 26,00 (winning)

Example:
€ 10,00 bet a 4.00 on a horse placed on 3. If one horse priced 1,20 became Non-Runner you win € 31,00 for following
reason:
4.00-1.00 =3.00 (net odd)
3.00*30/100 = 0,90 (deduction to apply)
4.00 - 0,90 = 3.10 (odd after deduction)
3,10 * € 10,00 = € 31,00 (winning)
Example:
€ 10,00 bet a 5.60 on a horse placed on 4. If one horse priced 2,66 became Non-Runner you win € 51,40 for following
reason:
5,60-1.00 = 4.60 (net odd)
4.60*10/100 = 0,46 (deduction to apply)
5.60 - 0,46 = 5.14 (odd after deduction)
5,14 * € 10,00 = € 51,40 (winning)
Kun placeringsmarkeder
‘Kun placering’ væddemål vil blive afgjort som følger:
- Antallet af gevinstgivende placeringer vil fremgå af markedet
- Væddemål vil blive kun afgjort I henhold til det officielle resultat.
- Hvis der er “non-runners” i løbet, I så fald, der er flere runners i løbet end antallet af gevinstgivende placeringer på
markedet, vil alle væddemålene på de resterende runners blive pålagt deduktionsprocenten.
- Hvis, I henhold til “non-runners”, antallet af runners er det samme som eller mindre end antallet af gevinstgivende
placeringer på markedet, vil alle væddemål på markedet blive annulleret.
Dead Heats
I et Dead Heat om 1. pladsen er indsatspengene på et vindende valg delt med antallet af vindere i et Dead Heat. Det
fulde odds vil blive udbetalt til den delte indsats, hvor resten af indsatspengerne går tabt. (dvs.: € 10,00 ved 7,00 på en
hest, der dead heats med en anden hest til førstepladsen, betales med en sats på € 5,00 på 7,00, hvilket giver et samlet
afkast på € 35.)
En lignende regel gælder for placeringsdelen af et væddemål, hvor der som følge af et dead heat mere end det
påkrævede antal valg er placeret.

