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Találd el, ki lesz a futam győztese!*
Válassz egy lovat a mezőnyből! Ha a kiválasztott ló a futam győztese, 
nyertél!

Alaptét: 300 Ft

Kérheted a TÉT játék kiegészítéseként, amely önálló
nyereményre nem jogosít, azonban az alapjáték
osztalékát megtöbbszörözheti.
Ha a Jokerrel ellátott fogadás nyer, akkor a nyereményt  
a nyertes fogadásra fizetendő osztalék és a Joker szorzószám szorzata 
adja. A véletlenszerűen kisorsolt szorzószám, amely lehet 1, 2, 5, 10, 100, 
1000, mindig szerepel a tiketten.
A Joker szorzószámait és azok előfordulási valószínűségét a Részvételi 
Szabályzat tartalmazza. A Jokerrel ellátott fogadás nem visszaváltható.

Alaptét: 300 + 100 Ft

Az általad választott ló az 1-3. hely valamelyikén végez.*
Válassz egy lovat a mezőnyből! Ha a kiválasztott ló a futamban az első 
három hely valamelyikén végez, nyertél!
Ha az indulók száma 7 vagy kevesebb, akkor a Hely fogadás csak az első 
két helyezettre fizet.

Alaptét: 300 Ft

Kérheted a HELY játék kiegészítéseként, amely önálló  
nyereményre nem jogosít, azonban az alapjáték osztalékát megtöbb-
szörözheti.
Ha a Jokerrel ellátott fogadás nyer, akkor a nyereményt a nyertes  
fogadásra fizetendő osztalék és a Joker szorzószám szorzata adja.  
A véletlenszerűen kisorsolt szorzószám, amely lehet 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 
mindig szerepel a tiketten.
A Joker szorzószámait és azok előfordulási valószínűségét a Részvételi 
Szabályzat tartalmazza. A Jokerrel ellátott fogadás nem visszaváltható.

Alaptét: 300 + 100 Ft

Az általad választott két ló az első két helyen végez BÁRMELY 
sorrendben.

Alaptét: 300 Ft

Az általad választott két ló az első három hely valamelyikén végez 
BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 300 Ft

Találd el a futam 1-2. helyezettjét HELYES sorrendben!*
Válassz 2 lovat a mezőnyből, és jelöld meg melyiket várod az első és 
melyiket a második helyre! Ha a megjelölt lovak a megadott sorrendben 
a futam 1-2. helyén végeznek, nyertél!

Alaptét: 300 Ft

Az általad választott két ló az első négy hely valamelyikén végez 
BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 900 Ft

Az általad választott három ló az első három helyen végez BÁRMELY 
sorrendben.

Alaptét: 300 Ft

Találd el a futam 1-3. helyezettjét HELYES sorrendben!*
Válassz 3 lovat a mezőnyből, és jelöld meg melyiket várod  
az első, a második és a harmadik helyre! Ha a megjelölt lovak  
a megadott sorrendben a futam 1-3. helyén végeznek, nyertél!

Alaptét: 300 Ft

Válassz 4, 5, vagy 6 lovat és ezek közül négynek az első négy hely 
valamelyikén kell végeznie BÁRMELY sorrendben.
Nyerő osztályok:
• Mini-Multi 4: a megjátszott négy ló végez az első négy helyen BÁRMELY 
sorrendben.

• Mini-Multi 5: a megjátszott öt ló közül négy az első négy helyen végez 
BÁRMELY sorrendben.

• Mini-Multi 6: a megjátszott hat ló közül négy az első négy helyen végez 
BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 900 Ft

Válassz 4, 5, 6, vagy 7 lovat és ezek közül négynek az első négy hely 
valamelyikén kell végeznie BÁRMELY sorrendben.
Nyerő osztályok:
• Multi 4: a megjátszott négy ló végez az első négy helyen BÁRMELY 
sorrendben.

• Multi 5: a megjátszott öt ló közül négy az első négy helyen végez 
BÁRMELY sorrendben.

• Multi 6: a megjátszott hat ló közül négy az első négy helyen végez 
BÁRMELY sorrendben.

• Multi 7: a megjátszott hét ló közül négy az első négy helyen végez 
BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 900 Ft

Az általad választott három lónak az első három helyen kell végeznie.
Nyerő osztályok:
Sorrendi: a megjátszott lovak az első három helyen végeznek HELYES 
sorrendben.
Sorrend nélküli: a megjátszott lovak az első három helyen végeznek 
BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 300 Ft

Az általad választott négy lónak az első négy helyen kell végeznie.
Nyerő osztályok:
Sorrendi: a megjátszott lovak az első négy helyen végeznek HELYES 
sorrendben.
Sorrend nélküli: a megjátszott lovak az első négy helyen végeznek 
BÁRMELY sorrendben.
Bónusz: a megjátszott lovak közül három az első három helyen végez 
BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 400 Ft

Az általad választott négy lónak az első négy helyen kell végeznie 
HELYES sorrendben.

Alaptét: 300 Ft

Az általad választott öt lónak az első öt helyen kell végeznie BÁRMELY 
sorrendben.

Alaptét: 300 Ft

Az általad választott öt lónak az első öt helyen kell végeznie.
Nyerő osztályok:
Sorrendi Kincsem+: A hivatalos befutási sorrend szerinti első öt  
helyezett ló közül mind az öt szerepel a tiketten HELYES sorrendben.
Sorrend nélküli Kincsem+: A hivatalos befutási sorrend szerinti első öt 
helyezett ló közül mind az öt szerepel a tiketten BÁRMELY sorrendben.
Bónusz 4: A hivatalos befutási sorrend szerinti első négy helyezett ló 
szerepel a tiketten BÁRMELY sorrendben.
Bónusz 3: A hivatalos befutási sorrend szerinti első három helyezett ló 
szerepel a tiketten BÁRMELY sorrendben.

Alaptét: 600 Ft

A Kincsem+ okos gépi játéka.
A szelvényen szereplő öt lovat a terminál választja. A tiketten szereplő öt 
számot (lovat) a már korábban megjátszott fogadások alapján adja a gép, 
tehát jó eséllyel kerülnek favoritok is a szelvényre.

Alaptét: 600 Ft

A Flexi50% formulával felére csökkentheted az alaptétet.
Elérhető minden fogadási típusnál, kivéve a Tét, Tét Joker, Hely, Hely Joker  
játékokat.
A Flexi25% formulával negyedére csökkentheted az alaptétet.
Elérhető a Kincsem+, Multi, Mini Multi és 2 a 4-ből játékoknál.

Az alaptét összege minden játék esetében sokszorozható.

A részletes szabályokról tájékozódj
a https://lovifogadas.hu/reszveteli-szabalyzat oldalon!

* A hazai lóversenyek, valamint az agárversenyek esetében csak a Tét, a Hely,  
a Befutó és a Hármasbefutó játék érhető el.

A hivatalos eredmények, valamint a futamokhoz kapcsolódó aktuális hírek,  
információk a lovifogadas.hu oldalon olvashatók.


