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RETA ARAUTEGIA 

Gestion de Apuestas Navarras, S.L., GANA-k, Nafarroan lan egiteko erabiltzen duen marka 

da RETA. Dokumentu honetan azaltzen den RETA Araudia bete behar dute RETAk onartutako 

apustu guztiek. Arau horiek Nafarroako Apustuen Araudiaren araberakoak dira. 

RETAn apustu bat egiteko, arau horiek onartu behar dira. Bezeroaren ardura da orain 

datorren RETA araudia ezagutzea. GANAk araudi hau aldatu edo eguneratzeko eskubide osoa du, 

aurrez jakinarazi gabe, eta Araudi berria argitaratzen den unean bertan indarrean egongo da. 

RETA araudia irakurri edo kontsultatu nahi izanez gero, aukera ezberdinak daude: RETA 

denda guztietan, RETA makinetan eta www.reta.eu web orrian. 
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APUSTUEN ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA ARAUDIA 

BALDINTZA OROKORRAK  

I. Apustu motak eta hauen izaera 

1. Jokatutako diruaren banaketa kontuan izanda, RETAk hiru apustu mota eskaintzen ditu:  

a) Elkarrekikoak: emaitza asmatu dutenen artean banatzen da erabiltzaileek ekitaldi jakin 

batean jokatutako zenbatekoen guztizkoa, RETAri dagokion arauzko portzentajea 

deskontatu ondoren. Portzentaje hori ez da inoiz izango bildutakoaren % 35etik 

gorakoa.  

b) Kontra-ordainekoa: erabiltzaileak RETAren aurka egiten du apustu, eta asmatutako 

iragarpenen zenbatekoak eta horietarako RETAk aldez aurretik finkatutako koefizientea 

bidertuz ateratzen dena da saria.  

c) Gurutzatuak: erabiltzaileak beste pertsona baten aurka egiten du apustu. RETA bien 

artean jokatutakoaren bitartekari eta bermatzaile aritzen da, eta % 5eko komisioa 

(gehienez) besterik ez du bereganatzen irabazitako apustuaren zenbatekotik.  

2. Edukiari dagokionez, oinarrizko bi apustu-mota ditu RETAk:  

a) Arrunta: Ekitaldi bakar bateko emaitza bakar baten alde egiten dena.  

b) Askotarikoa edo konbinatua: Ekitaldi bateko edo gehiagoko bi emaitza edo gehiagoren 

alde egiten dena. 

 

II. Apustuak onartzea eta baliozkotzea 

3. Apustu bat onartu eta baliozkotzeko, erabiltzaileak Nafarroako Gobernua homologatutako 

agiri fisikoa edo birtuala izan behar du, haren bidez egiaztatu ahal izango baititu eginiko 

apustuaren baldintzak.  

4. Behar bezala arrazoitutako baldintza berezietan apustua onartzea guztiz ezinezkoa bada, 

ez da apusturik egingo. 

5. Nolanahi dela ere, dagokion ekitaldia hasi baino lehen elkarrekiko apustuak onartuta eta 

baliotuta egon behar dira. Gainerako apustuei dagokienez, dagokien ekitaldia amaitu 

aurretik egon behar dute onartuta eta baliozkotuta.  

6. Gure euskarrietan ekitaldiak zer egunetan eta ordutan hasten diren argitaratzen dugu, 

baina ez dira beti zehatzak. RETAk edozein ekitaldiren eguna eta ordua eguneratu eta 

aldatuko ditu, egun eta ordu ofizialak ezagutu bezain pronto.  

7. Preziodun apustuetan, aldez aurretik finkatuko ditu RETAk apustu bakoitzaren sariak, 

ekitaldi bakoitzeko kotizazioaren arabera.  

8. RETA sistemak “apustuak zuzenean” egiteko aukera eskaintzen du, hau da, ikuskizunak 

iraun bitartean, kontra-ordaineko apustuak zuzenean egiteko aukera ematen du. “Apustuak 

zuzenean” eta besteak ezberdintzeko azalpenean “zuzenean” testua jarriko da, edota beste 
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modu argiren batean jakinaraziko zaio bezeroari. RETAk eskubide osoa du partidu bati 

buruzko zuzeneko apustuak bertan behera uzteko baldin eta emaitza argi aurreikus 

badaiteke edota, RETArenak ez diren arazoak medio, partidu hori zuzenean jarraitzeko 

arazoak baldin badaude. 

9. Ekitaldi bat hasi ondoren eta, akats baten ondorioz, apusturen bat onartu bada, 

baliogabetu egingo da. Salbuespen bakarra, “zuzeneko apustuak” izango dira. 

10. Apustu guztiak emaitza ezagutu baino lehen onartu behar dira. Akats bat medio, apustu 

bat emaitza ezagutu ondoren onartu bada, apustu horri buruzko iragarpen guztiak 

baliogabetuko dira. 

11. RETAK edozein apusturi buruzko iragarpen oro baliogabetzeko eskubidea du baldin eta: 

a) Ikuskizun edo saio hori ez badago. 

b) Irregulartasun edo arazoren batek apustua egin den saio hori normaltasunez garatzea 

eragozten badu.  

12. Apustu baten edozein iragarpenen kuota jartzean akats nabarmena egon bada, RETAk 

eskubidea dauka apustu hori baliogabetzeko. 

13. Erabiltzaileek eskatutako edozein apustu onartzeko edo atzera botatzeko eskubidea du 

RETAk 

 

III. Debekuak: 

14. Honako hauek ezin izango dituzte RETAk eskaintzen dituen apustuak egin:  

a) Adingabekoak.  

b) Borondatez bere buruari jokorako sarrera debekatzea eskatu dutenek, epailearen 

erabakiz debekatuta dutenek, legez ezgaituak edo zarrasteltzat jo izan direnak, edo 

erruzko konkurtsoan zordun bezala daudenak. 

c) Mozkorkeria, drogengatiko intoxikazioa edo zorotasun sintomak aurkezten dituztenek. 

d) Armak edo arma moduan erabili daitezkeen objektuak dituztenek. 

e) Apustuak antolatu eta ustiatzeko baimena duten enpresen akziodunak, partaideak edo 

titularrak, zuzendaritza-pertsonala eta enplegatuak, eta horien ezkontideak eta lehen 

graduko aurrekoak eta ondorengoak ere, baimen horri jarraiki ustiatzen diren 

apustuetan. 

f) Apustuen oinarri diren norgehiagokan parte hartzen duten erakundeen zuzendariak. 

g) Apustuen oinarri diren norgehiagokako kirolariak, entrenatzaileak eta parte hartzaileak.  

h) Apustuen oinarri diren kirol edo norgehiagoka jardueretan edo bestelako jardueretan 

aritzen diren epaileak, eta epaileen erabakien aurkako errekurtsoak ebazten dituztenek. 

i) Apustuak kontrolatzen eta ikuskatzen dituzten funtzionarioak. 
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j) 16/2006 Foru Araueko xedapenak haustearen ondorioz joko aretoetarako sarrera 

debekatuta dutenak. 

15. Aurreko puntuan adierazitako pertsonek egiten dituzten apustuek ez dute baliorik izango 

Nafarroako Apustuen Araudiaren arabera.  

16. Atal honetan aipatu berri ditugun arrazoiengatik apustua bertan behera uzteaz gain, RETAk 

Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzari jakinarazi behar dio gertatutakoa, ezar litezkeen 

zigorrak direla eta.  

17. Debekatuta daude pertsonen duintasunari, intimitate-eskubideari, ohoreari eta irudiari eraso 

egiten dioten apustuak (edo gertaeren gaineko apustuak), bai eta delitu eta faltetan, 

gertaera politiko eta erlijiosoetan edo indarreko legediak debekatutako jardueretan 

oinarritutakoak ere. 

 

IV. Emaitzen baliozkotzea 

18. Kirol-ekitaldi ofizialetan epaileak edo arbitroak erabakitakoa izango da baliozko emaitza; 

batetik, arauzko denbora amaitutakoan (luzapena barne, halakorik egonez gero) edota 

ekitaldia bertan behera utzi bada.  

19. Lehen erabaki ofizialaren arabera jasoko dira sariak. Lehen erabaki horren ondoren, arrazoia 

edozein izanik ere, emaitza aldatuz gero ez da sari banaketan kontuan izango. Horregatik 

egiten diren erreklamazioak ez dira onartuko.  

20. Ofizialak ez diren kirol-ekitaldietan eta bestelako ekitaldietan, emaitza erabakitzeko kontuan 

izango dira honakoak:  

a) lehenik, ekitaldiaren antolatzailearen arauei.  

b) bigarrenik, kirol-ekitaldi ofizialetarako erabiltzen den irizpideari.  

c) hirugarrenik, irizpide egiazkoak eta zorrotzak erabiliz, RETAk finkatzen duen irizpideari.  

21. Irizpide horiek erabiliko dira, betiere Araudiak ezarritakoaren kontrakoa esaten ez badute; 

kontrakoa badiote, Araudiak dioena lehenetsiko da. Dena den, sarien banaketari lotutako 

eragiketak burutzeko beharrezko denbora ez da 24 ordu baino gehiagokoa izango, apustu 

egin den gertaeraren emaitzak balioztatzen diren momentutik hasita.  

 

V. Jokatutako dirua: ordaintze eta itzultzea 

22. Kobratzen has daitekeen egunetik hiru hilabetera iraungitzen da apustu irabazleak 

kobratzeko eskubidea.  

23. 2.500 euro baino gehiagoko sarietan, erabiltzaileak bere datuak eman behar ditu saria 

kobratzeko eskatzen duenean.  

24. 300 euroko edo gutxiagoko zenbatekoa irabazi duenak esku-dirutan ordain diezaiotela eska 

dezake. 300 euro baino gehiago irabazi duten apustuetan, dirua esku-dirutan ordain daiteke 
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edo ordainketa bermatuko duen edozein bitarteko legalen bidez, eta erabiltzaileak ez du 

aparteko kosturik edo betebeharrik izango.  

25. Aukera edo apustua baliogabetu dela ofiziala egiten denetik aurrera itzuliko die RETAk 

erabiltzaileei apustu horiei dagokien zenbateko guztia.  

26. Kobratzen has daitekeen egunetik hiru hilabetera iraungiko da baliogabetutako apustuetan 

jarritako dirua berreskuratzeko eskubidea.  

27. Desafioko apustuetan (gurutzatuak), RETA da bitartekaria eta bera arduratzen da 

irabazitako apustuak ordaintzeaz. Horretarako, apustulariek apustuaren xede den ekitaldia 

hasi aurretik eman behar diote dirua RETAri.  

28. Apustuaren agiria izatea ezinbestekoa da saria kobratzeko (apustua irabaziz gero) edo 

jokatutako dirua itzultzeko eskatzeko (apustua baliogabetuz gero). Bezeroaren betebeharra 

da boletoa baldintza egokitan mantentzea, RETA Sistemak bertan jasotako datuak irakurri 

behar baititu. Baldintza egokitan ez dauden boletoen sariak ez ordaintzeko eskubide osoa 

izango du RETAK.  

 

VI. Apustuen mugak eta banaketa 

29. Kontra-ordaineko eta elkarrekiko apustu guztietan, apustu-unitate bakoitzeko 100 euro joka 

daitezke gehienez.  

30. Apustu gurutzatuetan, apustulari bakoitzak 600 euro joka ditzake, gehienez, apustu 

bakoitzeko.  

31. Elkarrekiko apustuetan, guztira jokatutako zenbatekoaren %65 erabiltzen da, gutxienez, 

sarietarako.  

32. Apustu gurutzatuetan, RETAk apustu irabazleen zenbatekotik %5 atxikiko du, gehienez, 

komisio moduan. 

 

VII. Erabiltzailearen eta RETAren arteko harremana 

33. RETAk erreklamazio-orriak eskuragarri ditu apustu-etxeetan eta www.reta.eu web orrian, 

"Erreklamazioak" atalean. Aukera dago RETAri edo Nafarroako Jokoen eta Ikuskizunen 

Zuzendaritzari kexa ezagutarazteko eta helarazteko.  

34. Erabiltzaileen datu pertsonalen tratamenduari eta erregistroari dagokionez, RETAk zorrotz 

betetzen du datu pertsonalen tratamendu automatizatuari buruz indarrean dagoen araudia.  

35. RETA txarteleko gehienezko saldoa 3.000 euro da; RETAk eskubidea du muga horiek 

aldatzeko, beti ere, legez araututakoa errespetatuz eta aldez aurretik idatziz jakinarazi gabe. 

36. RETAk eskubidea du 12 hilabetez jarraian erabili gabe dagoen RETA txartel bat 

indargabetzeko.  

37. PagoRETAko gehienezko saldoa ere 3.000 euro da; RETAk eskubidea du muga horiek 
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aldatzeko, beti ere, legez araututakoa errespetatuz eta aldez aurretik idatziz jakinarazi gabe. 

38. RETAk eskubidea du 12 hilabetez jarraian erabili gabe dagoen PagoRETA bat 

indargabetzeko.  

39. RETAk euskarri bakoitzean finkatzen ditu ekitaldi guztietan joka daitezkeen gutxieneko eta 

gehienezko zenbatekoak, eta alda ditzake aldez aurretik idatziz jakinarazi gabe.  

40. RETA txartelaren jabea da horren erabileraren arduraduna, eta beharrezko ekintza guztiak 

egin behar ditu hirugarren pertsonek erabil ez dezaten. RETA txartelaren erabilera ezegokia 

ez da GANAren ardura. 

41. PagoRETAren jabea da horren erabileraren arduraduna, eta beharrezko ekintza guztiak egin 

behar ditu hirugarren pertsonek erabil ez dezaten. PagoRETAren erabilera ezegokia ez da 

GANAren ardura 

42. RETAk eskubidea du RETA txartela edo PagoRETA ezeztatu eta bertako dirua itzultzeko.  

43. Euskarazko eta gaztelaniazko bertsioetako arauen artean ezberdintasunak baldin badaude, 

gaztelaniazko bertsioa izango da beti zuzena. 

 

VIII. Sistema motako apustuak 

44. Sistema motako apustuak, erabiltzailearen iragarpenen arabera sortutako apustu soil edo 

anitzen konbinazioak dira. Sistema apustu bat egiteko gutxienez 3 eta gehienez 8 iragarpen 

hautatu behar dira.  

“Combi” eta “Combi Plus” motako apustuetan saria irabazteko ez da beharrezkoa iragarpen 

guztiak asmatzea (“Combi” motakoetan gutxienez bi iragarpen asmatu behar dira. “Combi 

Plus” motakoetan, aldiz, bat). 

RETAn eskaintzen dizkizugun sistema apustuak honako hauek dira: 

• 3 iragarpen aukeratuz gero: 

  1. Bikoitz – 3 apustu bikoitzez osatua. 

  2. Combi 3 – 3 apustu bikoitz eta hirukoitz batez osatua.   

         Guztira 4 apustu. 

  3. Combi 3 Plus – 3 apustu soil, 3 bikoitz eta hirukoitz batez   

        osatua. Guztira 7 apustu. 

 
• 4 iragarpen aukeratuz gero: 

 1. Bikoitz – 6 apustu bikoitzez osatua. 

 2. Hirukoitz – 4 apustu hirukoitzez osatua. 

3. Combi 4 – 6 apustu bikoitz, 4 hirukoitz eta laukoitz batez           

osatua. Guztira 11 apustu. 

4. Combi 4 Plus – 4 apustu soil, 6 bikoitz, 4 hirukoitz eta        

laukoitz batez osatua. Guztira 15 apustu. 

 
• 5 iragarpen aukeratuz gero: 
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 1. Bikoitz – 10 apustu bikoitzez osatua. 

 2. Hirukoitz – 10 apustu hirukoitzez osatua. 

 3. Laukoitz – 5 apustu laukoitzez osatua. 

4. Combi 5 – 10 apustu bikoitz, 10 hirukoitz, 5 laukoitz eta         

boskoitz  batez osatua. Guztira 26 apustu. 

5. Combi 5 Plus – 5 apustu soil, 10 bikoitz, 10 hirukoitz, 5         

laukoitz eta boskoitz batez osatua. Guztira 31 apustu. 

 

• 6 iragarpen aukeratuz gero: 

 1. Bikoitz – 15 apustu bikoitzez osatua. 

 2. Hirukoitz – 20 apustu hirukoitzez osatua. 

 3. Laukoitz – 15 apustu laukoitzez osatua. 

 4. Boskoitz – 6 apustu boskoitzez osatua. 

5. Combi 6 – 15 apustu bikoitz, 20 hirukoitz, 15 laukoitz,6      

boskoitz eta seiko konbinatu batez osatua. Guztira 57  apustu. 

6. Combi 6 Plus – 6 apustu soil, 15 bikoitz, 20 hirukoitz, 15 laukoitz, 6 

boskoitz eta seiko konbinatu batez osatua. Guztira 63 apustu. 

 
• 7 iragarpen aukeratuz gero: 

 1. Bikoitz – 21 apustu bikoitzez osatua. 

 2. Hirukoitz – 35 apustu hirukoitzez osatua. 

 3. Laukoitz – 35 apustu laukoitzez osatua. 

 4. Boskoitz – 21 apustu boskoitzez osatua. 

 5. Seiko konbinatua – 7 seiko konbinatu apustuaz osatua. 

6. Combi 7 – 21 apustu bikoitz, 35 hirukoitz, 35 laukoitz,21 boskoitz, 7   

seiko konbinatu eta zazpiko konbinatu batez osatua. Guztira 120 apustu. 

 
• 8 iragarpen aukeratuz gero: 

 1. Bikoitz – 28 apustu bikoitzez osatua. 

 2. Hirukoitz – 56 apustu hirukoitzez osatua. 

 3. Laukoitz – 70 apustu laukoitzez osatua. 

 4. Boskoitz – 56 apustu boskoitzez osatua. 

 5. Seiko konbinatua – 28 seiko konbinatu apustuaz osatua. 

 6. Zazpiko konbinatua – 8 zazpiko konbinatu apustuaz osatua. 

7. Combi 8 – 28 apustu bikoitz, 56 hirukoitz, 70 laukoitz,56 boskoitz, 28 

seiko konbinatu, 8 zazpiko konbinatu eta zortziko konbinatu batez osatua. 

Guztira 247 apustu. 
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IX. Ordaindu eta kobratzeko moduak 

RETA Sistemak, erabilgarri badaude betiere, hurrengo moduak eskaini ditzake apustuak 

ordaindu edo kobratzeko. Metodo hauek erabiltzeak ez du kosturik izango RETA Sistemaren 

erabiltzaileentzat.   

Sariak kobratu edota baliogabetutako apustuak kobratzeko momentuan, sistemak hurrengo 

metodoak eskaini ditzake:  

  

o RETA Txartela: RETA Txartela EKASA-k igorritako diru-zorro txartela da, RETA 

Sisteman erabilgarria dena. Saritutako apustuak Txartelaren saldora gehitu 

daitezke edozein RETA Terminal edo apustu gunean. Zenbatekoen kantitatea ezin 

da inoiz Txartelaren baimendutako gehienezko saldoa baino handiagoa izan. 

o PagoRETA: PagoRETA EKASA-k igorritako diru-zorro txartel birtuala da, RETA 

Sisteman erabilgarria dena. Saritutako apustuak Txartelaren saldora gehitu 

daitezke edozein RETA Terminal edo apustu gunean. RETA Txartelarekin dagoen 

ezberdintasuna da PagoRETA behin baino ez kargatu daitekeela, apustu bakar 

baten sariarekin, eta paperezkoa dela. PagoRETA-ren zenbatekoa ezin da inoiz 

baimendutako gehienezko saldoa baino handiagoa izan. 

o Kontu korrontera egindako transferentzia: transferentzia Espainiako edozein kontu 

korrontera agindu daiteke. Edozein RETA Terminal edo apustu gunean egin daiteke.    

o Kreditu/Zor txartelera egindako transferentzia: soilik RETA-k haiekin akordio bat 

duen Espainiako banku entitateetako txarteletara agindu daiteke transferentzia. 

Edozein RETA Terminal edo apustu gunean egin daiteke 

o Esku-dirua: soilik RETA dendetan. 

 

Apustuak ordaintzeko momentuan, sistemak hurrengo metodoak eskaini ditzake: 

o RETA Txartela: RETA Txartela EKASA-k igorritako diru-zorro txartela da, RETA 

Sisteman erabilgarria dena. Apustuaren zenbatekoa automatikoki RETA 

Txartelaren saldotik kenduko da. 

o PagoRETA: PagoRETA EKASA-k igorritako diru-zorro txartel birtuala da, RETA 

Sisteman erabilgarria dena. Apustuaren zenbatekoa automatikoki PagoRETA-ren 

saldotik kenduko da. 

o Esku-dirua: txanponak eta billeteak. 

 

Gainera, sistemak hurrengo metodoak eskaini ditzake RETA Txartelan pilatutako zenbatekoa 

eskuratzeko:  

o Esku-dirua: horretarako prestatutako RETA denda eta apustu-guneetan. 

o Kutxazain automatikoetan: RETA-k haiekin akordio bat duen banku entitateetako 

kutxazain automatikoetan. 

o Kontu korrontera egindako transferentzia: transferentzia Espainiako edozein kontu 

korrontera agindu daiteke. Edozein RETA Terminal edo apustu gunean egin 

daiteke.    
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o Kreditu/Zor txartelera egindako transferentzia: soilik RETA-k haiekin akordio bat 

duen Espainiako banku entitateetako txarteletara agindu daiteke transferentzia. 

Edozein RETA Terminal edo apustu gunean egin daiteke 

o Hal Cash: Hal Cash sistema erabili daiteke sistema horretan parte hartzen duten 

entitateen kutxazain automatikoetan dirua eskuratzeko. Horretarako, edozein 

RETA Terminalean identifikazio zenbakia lortu behar da lehen. 

o Odainketa tiketa: sistema hau erabili daiteke edozein RETA Terminalean tiketa bat 

eskuratuz eta horretarako prest dauden apustu-guneetako makinetan erabiliz.  

 

X. Payout  

Payout sistemari esker, erabiltzaileak bere apustuak aldez aurretik itxi ahal ditu, RETA Sistemak 

momentu bakoitzean ezarritako prezioan. Horrela, bezeroak sari posiblearen parte bat kobra 

dezake bere apustuan jasotako gertaerak amaitu baino lehen. 

 

o Payout funtzioa soilik RETA-k erabakitako apustuen gain egongo da erabilgarri; hortaz, 

ez da bere erabilgarritasuna bermatzen. 

o Payout bidez erositako apustuetan jasotako gertaeren emaitzak ez du ondoriorik izango 

Payout bidez eskuratutako zenbatekoan.  

o RETA-k edozein bezeroak egindako edozein Payout eskaera onartu edo ezeztatzeko 

eskubidea gordetzen du. 

o RETA-k edozein momentutan Payout funtzioa aldatu, baliogabetu edo kentzeko aukera 

gordetzen du. 

o Bezeroa izan behar da, bere borondatez, bere apustua Payout sistemaren bidez 

kudeatzeko eskatuko duena. 

o Payout funtzioa oraindik emaitzarik ez duten gertaeren gain egin beharko da. Errorez, 

amaitutako gertaera baten gaineko apustu bat Payout sisteman onartzen bada, Payout-

a baliogabetuko da. 

o RETA-k errorez onartutako edozein Payout-a baliogabetzeko eskubidea gordetzen du, 

edozein bere zergatia izan. 

o Payout bidez kobratutako zenbatekoa sari bat bezala tratatuko da beti. Beraz, Payout 

bidez kobratutako apustuak ezin dira berriz kobratu. 

 

XI. RETAbet 

o RETAbetek informatzen du posible dela Joko zerbitzuak ikusteko, erabiltzeko edo 

informazioa edukitzeko mugak egotea erabiltzaileak erabiltzen duen terminal edo 

gailuaren arabera. RETAbetek ez du bermatzen delako terminalak edo gailuak 

zuzentasunekin ibiliko direnik kasu horietan.  

o Erabiltzaile kontuak, partizipazioarekin lotutako eragiketa ekonomikoak eta RETAbetaren 

bestelako zerbitzuak islatzen dituenak, erabilera esklusiboa dauka eta ezin izango da 

helburu profesionalak, komertzialak edo negoziozkoak jarraitzeko erabili.  
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o RETAbetek frogatzen badu edo RETEbetaren arabera, erabiltzaile batek jarrera 

desegokia edo iruzurrezkoa izan duela, blokeatu dezake erabiltzailearen kontua.  

 

o RETAbetek beretzat gordetzen du bai web-gorrira sartzeko eskubidea etetea, bai toki 

horien bidez ematen diren zerbitzuak une batean moztea, ohartarazi gabe, arrazoi 

tekniko, segurtasun, kontrol edo mantentze-lanengatik, erreklamazio eskubiderik egon 

gabe.  

  

o RETAbet ez da erantzule izango erabiltzaile batek Internetera sartzeko arazoak izaten 

baditu edo ez da Interneten sartzeko gai.  

 

o Erabiltzaileak adosten du, Softwarea edo Joko zerbitzuak ez badabiltza transmisio 

atzerapenaren baten, edozein informazio hutsegitearen, pertsona baten gehiegikeriaren 

edo bestelako akatsaren erruz (RETAbeten errua ez bada):  

 

- RETAbet ez da galeraren erantzule izango; eta 

- Akats horien ondorioz erabiltzaileak etekin handiago lortzen badu, ez du irabazi 

horiek kobratzeko eskubiderik izango. Erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko 

dio akatsa RETAbeti eta ordaindu beharko du lortutako etekina RETAbetaren 

kontu batean (RETAbetek emandako azalpenak jarraituz). 

 

o RETAbetek erabiltzailearen kontua blokeatu edo baliogabetu dezake ondorengo 

kasuetan:  

 

- Erabiltzaileak bere kontua blokeatzeko eskatu duenean eta ez dauka erabaki 

gabeko apusturik.  

- Frogatzen denean sartzeko baldintzak haustu direla edo erabiltzeak betetzen 

dituenean debekuzko arauak legearen arabera.   

- Jokoan egiteko baldintzaren bat haustu dela frogatzen denean, beharrezkoak 

direnak erabiltzailearen kontua irekitzeko.   

- Joko erakunde ahaldunak horrela ebazten duenean. 

 

o Halaber RETAbetek blokeatu dezake erabiltzailearen kontua ondorengo kasuetan: 

- Erabiltzaile eta pasahitza entregatu eta gero, 12 hilabete pasata erabiltzailea ez 

da kontuan sartu.  

- Erabiltzaileak ez badu urte osoan apusturik egin. 

  

o Kontua baliogabeturakoan, saldo positiboa egongo balitz, RETAbetek zuzenean 

transferentzia bat egingo lioke erabiltzaileak agindutako kontu korrontera.  
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MODALITATEEI APLIKATZEKO ARAUAK 

Modalitateen arauek ematen dituzte kirol eta ekitaldi bakoitzeko apustuetarako baldintzak. 

Modalitate guztietan aplikatzen diren arau orokorrak daude. Gainera, modalitate bakoitzak 

ezaugarri ezberdinak dituenez, arau espezifikoak ditu. Modalitatearen arau espezifikoetan agertzen 

ez diren gertaeren aurrean, arau orokorretara jo behar da.  

 

ARAU OROKORRAK  

1. Apustuen baliogabetzea. Apustu bat baliogabetuko da, baldin eta apustuari dagokion 

ikuskizuna bertan behera geratzen bada edo 30 egun edo gehiagoko atzerapena badu. 

Ikuskizuna bertan behera geratu den unean hasi izanak ez du garrantzirik izango. 

2. Apustu bat baliogabetzen bada, arrazoia edozein zelarik ere, apustu horren iragarpen 

guztiak baliogabetuko dira. 

3. Baliogabetutako apustu soiletan, jokatutako zenbatekoa osorik itzultzen da.  

4. Askotariko apustu batean ekitaldietako bat edozein arrazoia dela eta baliogabetzen bada, 

apustua oraindino baliotzat hartuko da. Baliogabetutako iragarpenak  “baztertutzat” joko 

dira eta apustuak baliogarriak izango dira eta gauzatuko dira baliogabetu ez dauden 

apustuekin. 

5. Askotariko apustu baten iragarpen guztiak baliogabetu egiten badira, zenbateko osorik 

itzuliko da. 

6. Partida bat ez bada hasten eta 30 egun edo gutxiago atzeratzen bada, apustua baliozkotzat 

jotzen da. Gehiago atzeratzen bada, apustua baliogabetzat joko da.  

7. Ekitaldi bat ez bada hasten, eta arduradunek erabakitzen dute emaitza bat ezartzea jokatu 

gabe, ekitaldi hori buruzko apustu guztiak baliogabetuko dira. 

8. Ekitaldi bat hasita dagoela bertan behera gelditzen bada dena delakoagatik, ekitaldiko 

epaileek ebatziko dute azken emaitza, eta hori hartuko da kontuan ekitaldiko irabazleari 

buruzko apustuetan. Emaitza ziurra izan duten apustuek, ordea, indarrean jarraituko dute 

(lehen golegileari buruzko apustua, partidan gol bat sartu badute jada; lehen zatiko 

emaitzaren gaineko apustua, lehen zatia amaituta badago jada; lehen txartelari buruzko 

apustua, jokalari bat kanporatu edo ohartarazi badute). Baina beste apustu asko ondo 

ebazteko ekitaldi osoa jokatu behar da, eta halakoak baliogabetu egingo dira norgehiagoka 

osorik jokatzen ez bada. 

Adibidez: Tenis-partida, Federer - Nadal 6-3, 2-0. Nadal lesionatu eta erretiratu 

egin da. Partidako epaileak Federer jo du partidako irabazletzat, Nadal erretiratu egin 

delako. Lehen seteko irabazleari buruzko apustu guztiak baliozkoak dira, apustu hori 

amaitu baita jada. Partidako irabazleari buruzko apustuak baliozkoak dira, eta Federer da 

aukera zuzena. Beste apustu batzuk (adibidez, "bigarren seteko irabazlea", "bigarren 

seteko jokaldi-kopurua" eta "bigarren seteko emaitza"), aldiz, baliogabetu egingo dira. 



RETA Arautegia 

 

 
Nafarroako apustuen arautegia  13 / 76

 

9. Ekitaldi bat hasi, bertan behera geratu eta 30 egun pasa ondoren berriz ekiten bazaio 

(bertan behera geratu zen unetik edo hasieratik), ekintza bertan behera geratu zen unean 

ebatzi gabe zeuden apustu guztiak baliogabetuko dira. 

10. Ekitaldia bertan behera geratu eta hurrengo 30 egunetan lehiaketako epaileak edo beste 

organismo ofizial batek bukatutzat ematen badu norgehiagoka (falta den denbora jokatu 

gabe eta atzeratutakoan zegoen emaitza edo beste emaitza bat lagata), ekitaldia bertan 

behera gelditu zenean erabaki gabe zeuden apustu guztiak baliogabetu egingo dira, 

ekitaldiko irabazleari buruzko apustuak barne. Ondoren egindako erreklamazioak eta 

ebazpenak (egin badira) ez dira aintzat hartuko. 

Adibidea: Betis-Osasuna partida bertan behera utzi du arbitroak 66. minutuan, 2-1 

zihoazela. Emaitza baduten apustuak (adibidez, "1-X-2 lehen zatian", "2,5 gol baino 

gehiago /gutxiago") baliozkotzat joko dira. Aste bat igarotakoan, partidako irabazletzat 

Athletic jotzea (0-3 emaitza) eta norgehiagokaren gainerakoa ez jokatzea erabakitzen badu 

ligako lehiaketa-batzordeak, partida bertan behera utzitakoan erabaki gabe zeuden 

apustuak (partidako irabazleari buruzko apustuak barne) baliogabetu egingo dira eta 

haietan jokatutako dirua itzuli. 

11. Ekitaldi bat hasi , bertan behera geratu eta 30 egun pasa baino lehen bertan behera geratu 

zen unetik berriz ekiten bazaio, ekintza bertan behera geratu zen unean ebatzi gabe 

zeuden apustuek indarrean jarraituko dute. 

 

12. Ekitaldi bat hasi , bertan behera geratu eta 30 egun pasa baino lehen hasieratik ekiten 

bazaio, ekintza hasi baino lehen egindako eta bertan behera geratu zen unean ebatzi gabe 

zeuden apustuek indarrean jarraituko dute. 

Ekintza bertan behera geratu zen unean ebatzi gabe zeuden zuzeneko apustuak 

baliogabetuak izango dira. 

13. Dena delakoagatik lehiakide batek banaka, binaka edo taldean parte hartzen ez badu, horri 

buruzko apustu oro baliogabea izango da.  

14. Banaka, binaka edo taldean parte hartzaile batek lehiaketa edo txapelketa batean parte 

hartu duela esango da, baldin eta, txapelketako azken fasean, sailkapen frogetan edota 

azken fasearen aurrekoetan parte hartzen badu.  

15. Txapelketa edo lehiaketako irabazleari buruzko apustuetan, azken fasera iritsi ez baina, 

azken fasearen aurrekoetan edota sailkapen frogetan parte hartu duten lehiakideen inguruko 

apustuak galtzaileak izango dira. Parte hartzaileak (banaka, binaka edo taldean) ez badu 

azken fasea ezta aurrekorik jokatzen, apustuak baliogabetu egingo dira.   

16. Banakako edo binakako norgehiagoka bat hasi baino lehen, parte-hartzaile bat beste batek 

ordeztu behar badu dena delakoagatik, ekitaldi horri buruzko apustu guztiak baliogabetu 

egingo dira eta jokatutako dirua itzuli egingo da araudian finkatutako epeen barruan.  

Adibidez: eskuz binakako partida batean Titin III.ak eta Laskurainek Bengoetxea 

VI.aren eta Patxi Ruizen kontra jokatu behar dute berez, baina, Patxi Ruizek lesioa duela 
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eta, Lasa jarri dute haren ordez partida hasi baino lehen. Ekitaldiari buruzko apustu guztiak 

baliogabetu egingo dira. 

17. Ekitaldi baten hasierako kokalekua aldatzen bada, apustuak baliozkoak izango dira, betiere 

kanpoko taldearen edo jokalariaren zelaian egiten ez bada edo modalitatearen arau 

espezifikoetan kontrakoa zehazten ez bada. Bestelakoan ekitaldi horri buruzko apustu 

guztiak baliogabetuko dira. 

18. Guztira sartutako gol-kopuruari dagozkion apustuetan, norbere atean sartutako golak ere 

kontatzen dira. 

19. Merkatu ezberdinetan egiten diren eskaintzen artean emaitza aukera guztiak ez badaude, 

eta ekitaldiaren azken emaitza eskaintza horretan ez badago, galdutako apustua izango da, 

baldin eta ekitaldiren bat bertan behera gelditu ez bada. 

Adibidez: “Emaitza zehatza” motako apustuetan hainbat eskaintza daude, azken 

emaitza eskainitako aukeren artean ez badago, apustu guztiak galtzaileak izango dira. 

Adibidez: “Lehen golegilea” eta “azken golegilea” motako apustuetan eskaintza 

zehatza egongo da. Golegile hori RETAk eskainitakoen artean ez badago, eta apustu hori 

baliogabetu ez bada, galdutako apustuak izango dira.  

20. Handicap apustuetan, partaideetako bati abantaila ematen zaio apustua berdindu ahal 

izateko. Ekitaldiko emaitzari, hautatutako aukeraren handicap balioa gehitu edo kendu 

beharko zaio. Hautatu dugun aukera irabazlea izango da, baldin eta ekitaldiko emaitzari 

handicap-a gehitu edo kentzean aukera hori irabazlea bada. Handicap-a gehitu edo 

kentzean emaitza berdindua geratzen bada eta aukeren artean berdinketa ez badago, 

apustua baliogabetuko da. 

21. Elkarrekiko apustuetan, une jakin batean adierazten den “Gutxieneko zakua” apustu horrek 

sortutako zakuari dagokio. Asmatzaileen artean banatuko den azken zakua apustua ixten 

den unean pilatutako “Gutxieneko zaku” hori da, RETAk beretzat duen komisioa (0-35% 

tartekoa) kendu ondoren. 

22. Aukera irabazle bat baino gehiago daukaten apustuetan, Retak ontzat emango ditu aukera 

irabazle guztiak. Kasu hauetan, apustu irabazleek murrizketa bat jasango dute beraien 

sarian. Saria aukera irabazleentzat izango da; zenbatekoa zatitu izan beharko da 

irabazleen artean bakoitzaren saria kalkulatzeko.  

23. Lehiaketa bateko lehen kokalekuei buruzko apustuetan, bi partaideen arteko berdinketa bat 

badago postu zehatz batean, bi partaide horiei buruzko apustuek murrizketa jasango dute.. 

Sariaren zenbatekoa apustu irabazleentzat izango da, saria biderkatu behar da berdinduta 

dauden partaideen postu konbinazioen portzentajeen bidez, apustuak irabazleak egiteko.   

Adibidez: “ Top 5 “edo” Lehen bosten artean amaitzea” motako apustua. Berdinketa 

hirukoitza balego laugarren postuan, hiru partaideei buruzko apustuak irabazle joko 

lirateke eta beraien sariak 2/3ko murrizketa jasango lukete. (3 aukerarik bi konbinazio, 

bi konbinazio hauek bihurtzen dute apustua irabazle). 
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MODALITATE BAKOITZERAKO ARAU ZEHATZAK  

1. FUTBOLA 

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko.  

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira. Hala ere, penalti jaurtiketan sartutako golak ez 

dira kontuan hartuko partiduan sartutako golei buruzko apustuak erabakitzeko. 

3. Irabazlea nor den erabakitzean zalantza edo gatazkaren bat sortuz gero (adibidez, zenbat 

txartel hori eman diren, golaren ordua), partidaren akta ofizialean agertzen dena izango da 

baliozko emaitza. Halakorik ezean, ekitaldia antolatu duen erakundearen erregistroan 

agertzen dena izango da baliozko emaitza.  

4. Futbol-partida baten lehen zatiari buruzko apustuetan, jokoaren 45 minutuak eta epaileak 

gehitzen duen aparteko denbora hartuko dira kontuan.  

5. Partida hasi aurretik talde bat deskalifikatzen bada, baliogabetu egingo dira partidari 

buruzko apustu guztiak, eta arauzko epeetan itzuliko dira haien zenbatekoak.  

6. "Lehen golegilea", "Azken golegilea", “Partidako golegilea”, “2 gol edo gehiago” eta “Hat 

trick” motako apustuetan, jokalari batek partidan jokatzen ez badu, baliogabetu egingo dira 

jokalari horri buruzko apustuak  

7. "Lehen golegilea" motako apustuetan, jokalari bat aulkian egon ondoren irteten bada, eta 

irteterako lehen gola sartuta badago, baliogabetu egingo dira jokalari horri buruzko 

apustuak, eta arauzko epeetan itzuliko da jokatutako zenbatekoa.  

8. “Partidako golegilea”, "Azken golegilea", “2 gol edo gehiago” eta “Hat trick” motako 

apustuetan, partidan parte hartzen duen jokalari orori buruzko apustuak baliozkoak izango 

dira, jokalari horiek aulkitik atera edo ordurako golak izan badira ere. 

9. "Lehen golegilea", "Azken golegilea", “Partidako golegilea”, “2 gol edo gehiago” eta “Hat 

trick” motako apustuetan, ez dira kontuan hartzen norbere atean sartutako golak. 

10. Zuzeneko apustuetan, “Lehen golegilea” eta “Partiduan zeharreko golegilea” apustuetarako, 

partiduaren atsedenaldian egindako apustuak baliozkoak izango dira, bigarren zatian 

jokatzen ez duen jokalari bati buruz badira ere.  

11.  Ekitaldi baten iraupena 90 minututakoa gehi luzapenak ez bada, (bi zati 45 minututakoak 

gehi luzapenak), apustu guztiek jarraituko dute baliogarriak izaten. 

12. Korner bati buruzko apustuak. Kornerrak kontuan hartzen dira botatzen diren unean, ez 

botatzeko aukera sortzen denean. Korner bat ateratzeko aukera sortzen bada, baina 

epaileak amaitutzat ematen badu zatia edo partidua, korner horrek ez du baliorik izango eta 

ez da kontuan hartuko.  

13. Minutu-tarteen azalpena futbol merkatuetan: 
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o Denbora-tarteei buruzko apustuen deskribapenean, tarteari dagozkion minutua eta 

segundoak zehaztuko dira.  Tarteak zehazten dituzten baloreak, beti tartearen 

barne egongo dira. Adibidez “1-X-2 10:01 MINUTUTIK 20:00 MINUTURA” 

merkatua  erabakitzeko, kontuan hartuko dira sartutako golak 10. minutu eta 1. 

segundotik  20. minutura y 0. segundora, biak kontutan hartura. 

o Merkatuak Telebistak emandako denborarekin erabakiko dira. Telebistak 

emandako denbora egongo ez balitz, kontuan hartuko da partidako erlojuaren 

denbora epaileak partidaren hasiera adierazten duen unetik.  

o Gol bat sartzen den minutuari buruzko apustuak erabakitzeko, kontuan hartzen da 

baloia osorik marraz bestalde dagoenean eta ez jaurtitzen den unea.  

o Korner bat gertatzen den minutuari buruzko apustuetan, kontuan hartzen da 

kornerra botatzen den unea eta ez botatzeko eskubidea sortzen den unea.  

o Talde batek gol bat sartzen duen minutuari buruzko apustuetan, norbere atean 

sartutako golak kontuan hartzen dira eta markagailuan kontatzen zaionari kontuan 

hartzen da.  

o 90 minututako partiduentzat, bigarren zatia 45:01 minutuan hasten dela 

aintzakotzat hartzen da.  

14. Partidu baten atsedenaldian egindako apustuetan, partiduaren goleatzaileei buruzkoak 

(“Hurrengo gola sartzen duen jokalariak”, “Goleatzaileak” etc), apustu hori buruzko jokalaria 

aldatzen badute atsedenaldian, apustua baliogarritzat joko da 
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2. TENISA 

1. Partida bat jokatzen ez bada (partidaren zati bat bera ere jokatzen ez bada) parte-

hartzaileren bat falta delako (lesio batengatik edo dena delakoagatik), partida horri 

buruzko apustu guztiak baliogabetu egingo dira, baita “Partiduaren irabazlea” apustuak 

ere, hurrengo txandara pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  

2. Partidaren epaile ofizialak edo antolatzaile ofizialak hala erabakita adierazitako set-kopurua 

jokatzen ez bada, hark irabazletzat ematen duena izango da azken irabazlea.  

Adibidez: Partida batek 5 set izan behar bazituen eta epaileak edo antolatzaileak 

hala erabakita 3 bakarrik jokatzen badira, hirugarren seta amaitzean irabazle denak 

irabaziko du partida. 

3. Partida jokatuko den pistako lur-mota aldatuz gero, partida horri buruzko apustuak 

baliogabetu egingo dira. Hala ere, txapelketaren irabazleari buruzko apustuek indarrean 

jarraituko dute.  

4. Txapelketa batean zehar partida bat aldez aurretik amaitzen bada (lesioagatik edo partaide 

bat egotzia bada ), partidako irabazletzat lesionatu edo egotzia izan ez den jokalaria 

hartuko da, une horretan markagailuak adierazten duena kontuan hartu gabe. 

Ekitaldi hori buruzko apustuek indarrean jarraituko dute, baldin eta apustu haiei buruzko 

emaitza ziurra bada. 

Hala ere, ebatzi ahal izateko partida osoa jokatzea behar duten apustuen iragarpenak 

baliogabetuko dira. 

Adibidea: Federer – Nadal partida, 6-3 eta 2-0 markagailuan. Nadal lesioagatik erretiratzen 

da. Epaileak Federer joko du partidako irabazletzat, Nadal erretiratu baita. Lehenengo 

setari buruzko apustu guztiak baliozkoak dira, seta bere osotasunean jokatu baita. Federer 

iragarrita duten partidaren irabazleari buruzko apustuak ere baliozkoak izango dira. Aldiz, 

ondorengo apustuak baliogabetu lirateke: bigarren setaren irabazlea, bigarren setaren 

emaitza zehatza, bigarren setaren joko kopuru totala, partidaren joko kopuru totala, seta 

eta partida, nork egingo ditu are gehiago?, joko kopuru totala bakoitia /bikoitia ... hau da, 

partida eten den unean ebatzi gabe zeuden apustuak. 

5. Lagunarteko partidetan, partida aldez aurretik amaitzen bada (lesioagatik edo partaide bat 

egotzia bada ), une horretan emaitza zehatzik ez duten apustu guztiak baliogabetuko dira. 

6. Jokalari batek irabaziko duen Grand Slam txapelketa kopuruari buruzko apustuetan, 

Australiako Irekia, Roland Garros, Wimbledon eta AEBtako Irekia hartuko dira kontuan. 

7. Grand Slam eta ATP torneoak kontuan hartuko direla adierazten den apustuetan, honako 

hauek dira aintzat hartuko diren torneoak: Australiako Irekia, Roland Garros, Wimbledon, 

AEBtako Irekia, ATP 250 torneoak, ATP 500 torneoak, Masters 1000 torneoak eta ATP 

World Tour Finals. Davis Kopako partiduak nahiz Challenger eta Futures zirkuituei 

dagozkien torneoak baztertuak izango dira. 
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8. Partidu batean edo partidu horren set batean izango den joko kopuruari buruzko 

apustuetan, nahikoa izango da joko baten puntu bat jokatzea joko hori set nahiz 

partiduaren totalean kontuan hartzeko. 

Adibidea: Federer-Nadal partidua, 6-4 5-7 0-0 eta 15-00eko markagailua. Nadal lesioagatik 

erretiratu da. Hirugarren seteko lehenengo jokoaren aurreneko puntua jokatu dutenez, 

jokoa hasi da eta beraz joko kopuru totalari gehituko zaio. Kasu honetan, partiduak 23 joko 

eduki ditu.  

9. Partidu batean izango den set kopuruari buruzko apustuetan, nahikoa izango da set baten 

puntu bat jokatzea jokatutako set kopuru totalari dagokionez. 

Adibidea: Federer-Nadal partidua, 6-4 5-7 0-0 eta 15-00eko markagailua. Nadal lesioagatik 

erretiratu da. Hirugarren seteko aurreneko puntua jokatu dutenez, seta hasi da eta beraz 

partiduak 3 set izan ditu.  

10. “Tiebreak-a partiduan” edo “Tiebreak-a set batean” motako apustuetan, tiebreak-eko puntu 

bat jokatuz gero, apustuei dagokionez jokatutako tiebreak-a izango da. 

Adibidea: Federer-Nadal partidua, 6-4 5-7 6-6 eta 3. seteko tiebreak-ean 1-0eko 

markagailua. Nadal lesioagatik erretiratu da. Tiebreak-aren aurreneko puntua jokatu 

dutenez, hasi da eta beraz partiduak tiebreak-a izan du.  

11. Partidu bat erabakitzeko, azken seta jokatu beharrean Champion’s Tie Break-era jo badute 

(10 puntura iristea, 2 puntuko abantailarekin), apustuei dagokienez Champion’s Tie Break 

hori joko bakarreko set bat bezala hartuko da. Champion’s Tie Break-a ez da tie break 

baten moduan kontuan hartuko. 

12. “Set joko gehiago / gutxiago ” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “set joko gehiago 

/gutxiago” apustuak baliogarriak izango dira emaitza ziurra badago partidua 

amaitzerakoan. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetu 

egingo dira.  

Adibidez: Tenis partidua, Federer – Nadal  4-4 markagailuan lehen setan. Jokalari bat 

erretiratzen bada arrazoia edozein zelarik ere, “Lehen setan joko gehiago / gutxiago 

8,5” eta “Lehen setan joko gehiago / gutxiago 9,5” baliogarriak izango dira eta  “ 8,5 

baino gehiago” eta “9,5 baino gehiago” iragarpenak saridunak izango dira, zeren seta 

amaitzerakoan 10 joko gutxienez jokatu izango baitziren. Orduan, ekitaldia amaitzean, 

apustu horiek emaitza ziurra daukate.  

Aitzitik, “Lehen setan joko gehiago / gutxiago 10,5” apustua ez da baliogarritzat joko 

eta bere iragarpenak baliogabetu egingo dira, zeren partidua bertan behera utzi 

denean emaitza ez zen ziurra.  

13. “Joko gutxiago / gehiago partiduan” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidu bat , arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “Joko 

gutxiago / gehiago partiduan” apustuak baliogarriak izango dira emaitza ziurra badago 
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partidua amaitzerakoan. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak 

baliogabetu egingo dira.  

Adibidez: Tenis partidua, Federer – Nadal 6-4 4-4  markagailuan bigarren setan. 

Jokalari bat erretiratzen bada, arrazoia edozein zelarik ere, “Joko gehiago / gutxiago 

partiduan 18,5” eta , “Joko gehiago / gutxiago partiduan 19,5”   baliogarriak izango 

dira eta “18,5 baino gehiago” y “19,5 baino gehiago” iragarpenak saridunak izango 

dira, zeren bigarren seta amaitzerakoan 10 joko gutxienez jokatu izango baitziren, 

orduan partidu osoan gutxienez 20 joko. Hori dela eta, suspentsioaren unean apustu 

horiek emaitza ziurra daukate.  

Aitzitik, “Joko gehiago / gutxiago partiduan 20,5” apustua ez da baliogarria izango eta 

bere iragarpen guztiak baliogabetuko dira, zeren partidua amaitzerakoan ez daukate 

emaitza ziurrik.   

14.  “Jokalari batek  joko gehiago / gutxiago” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat 

ematen badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, 

“Jokalari batek  joko gehiago / gutxiago” apustuak baliogarriak izango dira emaitza ziurra 

badute ekitaldi amaitzerakoan. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak 

baliogabetuko dira.  

Adibidez: Tenis partidua, Federer – Nadal 6-4 4-4  markagailuan bigarren 

setean.Jokalari bat erretiratzen bada, arrazoia edozein zelarik ere, “Nadalek joko 

gehiago / gutxiago 6,5” eta “ Nadalek joko gehiago / gutxiago 7,5” apustuak 

baliogarriak izango dira eta  “6 baino gehiago” eta “7,5 baino gehiago” iragarpenak 

saridunak izango dira, zeren partidua amaitzerakoan apustuek emaitza ziurra 

baitzeukaten. 

Aitzitik, “Nadalek joko gehiago / gutxiago 8,5”apustua ez da baliogarritzat joko eta 

bere iragarpen guztiak baliogabetuko dira, suspentsioaren unean emaitza ziurrik ez 

dagoelako.  

15.  “Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute partidua, arrazoia 

edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “Hándicap” apustuak baliogarriak izango 

dira, partiduaren amaitzean emaitza ziur bat badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu 

horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

Adibidez: Nadal – Tsonga,  3 set-eseko partidua. Nadal irabazten ari da 7-6 6-7 5-3. 

Tsonga erretiratzen da. “Hándicap 5,5” apustua baliogarria izango da eta “Tsonga 

+5,5” / “Nadal -5,5” iragarpenak ontzat eta txartzat hurrenez hurren, apustuak 

emaitza daukalako, partiduaren amaieran emaitza edonolakoa zela ere.  

Aitzitik, “Hándicap 2,5” apustuaren iragarpenak baliogabetuko dira emaitza ziurrik ez 

daukatelako.  

16.  “Set Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute partidua, 

arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “Set Hándicap” apustuak 
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baliogarriak izango dira emaitza ziurra badute ekitaldia amaitzerakoan. Emaitza ziurrik ez 

badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

Adibidez: Nadal – Tsonga,  3 set-eseko partidua. Nadal irabazten ari da 7-6 6-7 5-3. 

Tsonga erretiratzen da. “Set Hándicap 1,5” apustua baliogarritzat joko da eta “Tsonga 

+1.5” / “Nadal -1.5” iragarpenak ontzat eta txartzat hurrenez hurren, hirugarren 

setaren hasieran apustuak emaitza daukalako, partiduaren amaieran emaitza 

edonolakoa zela ere.    

Aitzitik, “Hándicap set 0,5” apustuaren iragarpenak baliogabetuko dira emaitza ziurrik 

ez daukatelako.  

17.  “Joko puntuak guztira” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “Joko puntuak guztira” 

apustuak baliogarriak izango dira emaitza ziurra badute. Ekitaldia amaitzerakoan emaitza 

ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

Adibidez: Tenis partidua, Federer – Nadal 4-4 lehen setan eta 30-30 lehen setako 

bederatzigarren jokoan markagailuan. Jokalari bat erretiratzen bada , arrazoia edozein 

zelarik ere, “1. Seta 1 9. jokoan puntuak guztira” apustuan “5,5 baino gehiago” / “5,5 

baino gutxiago” iragarpenak baliogarriak izango dira eta saridunak / galduak hurrenez 

hurren, partiduaren amaieran gutxienez 6 joko jokatuko zirelako.  

Aitzitik, “6,5 baino gehiago” / “6,5 baino gutxiago” iragarpenak ez dira baliogarriak 

izango eta baliogabetuko dira suspentsioaren unean emaitza ziurrik ez zegoelako.  

18.  “Jokalari batek puntuak guztira” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “Jokalari batek 

puntuak guztira” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziur bat 

badago. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

Adibidez: Tenis partidua, Federer – Nadal 4-4 lehen setan eta 30-30 lehen setaren 

bederatzigarren jokoan markagailuan. Jokalari bat erretiratzen bada, arrazoia edozein 

zelarik ere, “Nadalek puntuak guztira 1. Seta 9. Jokoan” apustuan “1,5”baino gehiago 

/ “ 1,5 baino gutxiago” iragarpenak baliogarriak izango dira eta saridunak /galduak 

hurrenez hurren, Nadalek bi puntu egin dituelako partidua amaitzerakoan. 

Aitzitik, “ 2,5 baino gehiago” / “2,5 baino gutxiago” iragarpenak baliogabetuko dira 

ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurrik ez daukatelako.  

19.  “Joko puntuak Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “Joko puntuak 

Hándicap”  apustua baliogarria izango da  emaitza ziurra badute ekitaldia amaitzerakoan. 

Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

Adibidez: Tenis partidua, Federer – Nadal  4-4 lehen setan eta 30-30 lehen setaren 

bederatzigarren jokoan markagailuan. Jokalari bat erretiratzen bada arrazoia 

edozein zelarik ere “1. Seta 9. Jokoa puntuak Handicap” apustuan iragarpenak 

“Federerek 2,5 baino gehiago” / “Nadalek 2,5 baino gutxiago” iragarpenak 
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baliogarriak izango dira eta iragarpenak saridunak / galduak hurrenez hurren, 

puntu aldea ezin da bi puntua baino handiago izan partidua amaitzean, partiduaren 

txapelduna edozein zela era.  

 

 

  



RETA Arautegia 

 

 
Nafarroako apustuen arautegia  22 / 76

 

3. SASKIBALOIA 

1. Kontrakorik adierazi ezean, apustuek hartzen duten denboran partidaren lau laurdenak eta 

jokatzen diren luzapen guztiak sartzen dira.  

2. Azken laurdenari buruzko apustuek ez dute barne hartzen luzapenaren emaitza.  

3. “Irabazlea” apustuan ez bada “berdinketa” aukera eskaintzen, eta partida arauzko 

denboran berdindua bukatu ondoren luzapenik jokatzen ez bada, “Irabazlea” apustuari 

buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

4. "Saskiratze gehien", "Blokeo gehien", "Errebote gehien", "Asistentzia gehien" eta "ACBren 

baloraziorik onena" motako apustuetan, jokalari batek partidan jokatzen ez badu, 

baliogabetu egingo dira jokalari horri buruzko apustuak.  
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4. ESKUPILOTA, ZESTA PUNTA, ERREMONTEA ETA PALA 

1. Ekitaldiaren emaitza ofiziala epaileek erabakiko dute partida amaitzean. Apustuetan ez dira 

kontuan hartuko ondoren egindako erreklamazioak edo deskalifikazioak.  

2. Txapelketa edo Torneo bati ez dagokion partidu edo jaialdi batean, partidu hori bukatu 

baino lehen parte-hartzaile bat erretiratzen bada, ebatzi gabeko apustuen iragarpen 

guztiak baliogabetuko dira (Partiduaren irabazlea barne). Jokalari hori erretiratu ostean 

beste norbaitek ordezkatzen badu eta partidua bukatzen bada, aurrez aipatutako apustuek 

baliogabetuak izaten jarraituko dute. Hala ere, jokalaria erretiratzen den unera arte 

onartutako apustuak baliozkoak izango dira (adibidez, “lehena 11 puntura iristen ”) 

3. Txapelketako bateko partiduren batean, eta bukatu baino lehen, parte-hartzaileren bat 

erretiratzen bada, “Partiduaren irabazlea” apustuak baliozkoak izango dira eta erretiratu 

den jokalariaren aurkaria(k) izango da irabazlea, partiduaren emaitza edozein izanik ere. 

Jokalari hori erretiratzen den unean ebatzi gabe zeuden apustuen iragarpenak 

baliogabetuko dira. Era berean, jokalaria erretiratzen den unera arte ebatzitako apustuak 

baliozkoak izango dira. 

4. Partida bat hasiera batean jokatu behar zen tokitik beste nonbaitera eramaten badute, 

partidu horri buruzko apustuen iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

5. Binakako txapelketetan, bikote bateko partaide bat lesio edo beste edozein arrazoigatik 

aldatzen badute, bikote horri dagozkion “Txapelketako Irabazlea ”-ri buruzko apustuak 

baliozkoak izango dira, baldin eta bikote berriak partidu bat (bere osotasunean edo zati 

bat) jokatzen badu. Bikote berriak Txapelketa irabazten badu, hasierako bikotea ere 

irabazletzat joko da. 

Txapelketa baten hasieran iragarritako bikote batek ez badu partidurik jokatzen, 

“Txapelketako Irabazlea”-ri buruzko bikote horren iragarpenak baliogabetuko dira. 
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5. 1 FORMULA  

1. "Ezagutze bira" edo ezagutze-birari ekitean ematen zaio hasiera Sari Nagusi bati.  

2. Ezagutze-bira hori hasten duten pilotu guztiak lasterketako parte-hartzaile bihurtzen dira, 

hau da, bira horrekin hasten da lasterketa. 

3. Q1 hasi duten gidari guztiak Sari Handiko parte hartzaileak dira, beraz, Pole Position 

apustu guztiak baliozkoak dira. Lehen kalifikazio-saioari (Q1) ekin ez dioten pilotuei 

buruzko iragarpenak baliogabetu egingo dira. 

4. Apustuetan, lehen, bigarren eta hirugarren postua zehazteko erabiliko dira podiumeko 

postuak. Apustuetan ez dira kontuan hartuko ondoren egindako erreklamazioak edo 

deskalifikazioak. 

5. Lasterketa jokatu ondoren, epaileak pilotu bakoitzaren amaierako postuak finkatuko ditu. 

Apustuetan horiek hartuko dira kontuan, eta ondoren dena delakoagatik egindako 

erreklamazioek edo deskalifikazioek ez dute eraginik izango. 

6. "Buruz buruzko" motako apustuetan, bi pilotuek hasi behar dute lasterketa apustuaren 

ekitaldia jokatutzat eman dadin. Bestela, apustu horri buruzko iragarpen guztiak 

baliogabetuko dira. 

7. "Buruz buruzko" apustuetan, bi pilotuetako inork ez badu lasterketa amaitzen, bira gehien 

egiten dituen pilotua joko da irabazletzat. Lasterketa bira-kopuru bera eginda uzten 

badute, apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

8. "Pole Position" apustuan, hirugarren kalifikazio-saioaren amaieran (Q3) egin diren 

denborak izango dira kontuan. Ondoren egindako erreklamazioek, postuen inguruko 

zigorrek edo deskalifikazioek ez dute eraginik izango apustuan, arrazoia edozein izanda 

ere. 

9. "Lasterketako irabazlea", "Txapelketako irabazlea", "Pole Position", "Bira azkarreko 

irabazlea" eta "Amaierako postua" apustuetan, pilotu batek apustuaren txapelketan edo 

proban parte hartzen ez badu, baliogabetu egingo dira hari buruzko iragarpenak, eta 

jokatutako zenbatekoa itzuliko da, arauzko epeetan.  

Adibidez: Fernando Alonsok lehen postua lortu du Alemaniako Sari Nagusiko 

entrenamendu ofizialetan, baina, lesio bat dela eta, ezin izan da Sari Nagusian irten. 

Fernando Alonso hautatua duten "Pole Position" apustuak baliozkoak dira, eta irabazi egin 

dute. Fernando Alonso hautatuta duten "Lasterketako irabazlea", "Amaierako postua" eta 

"Bira azkarra" iragarpenak, berriz, baliogabetu egingo dira. 

10. “Safety car” apustuan, safety car birtuala ez da kontuan hartuko apustuaren emaitza 

erabakitzeko. Ibilgailua errepidetik kanpo irten beharko da safety car-a egon dela 

aintzakotzat hartzeko, eta horrenbestez dagozkion iragarpena irabazletzat jotzeko. 

11. Pilotu batek, gutxienez Formula bateko mundialak osatzen dituzten sari nagusien batean, 

parte hartzen badu, Mundialaren txapeldunari buruzko apustuak baliogarriak izango dira.  
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6. MOTOZIKLISMOA 

1. "Ezagutze bira" edo ezagutze-birari ekitean ematen zaio hasiera Sari Nagusi bati.  

2. Ezagutze-bira hori hasten duten pilotu guztiak lasterketako parte-hartzaile bihurtzen dira, 

hau da, bira horrekin hasten da lasterketa. 

3. Sailkapen froga hasi duten gidari guztiak Sari Handiko parte hartzaileak dira, beraz, Pole 

Position apustu guztiak baliozkoak dira. Kalifikazio-saioari ekin ez dioten pilotuei buruzko 

iragarpenak baliogabetu egingo dira.  

4. Apustuetan, podiumeko postuak lehen, bigarren eta hirugarren postua zehazteko erabiliko 

dira. Apustuei dagokienez ez dira kontuan hartuko ondoren egindako erreklamazio, 

aldaketa edo deskalifikazioak.  

5. Pilotuen azken sailkapenak lasterketako epaileek erabakitakoak izango dira. Apustuei 

dagokienez ez dira kontuan hartuko ondoren egindako erreklamazio, aldaketa edo 

deskalifikazioak. 

6. "Buruz buruzko" apustuetan, bi pilotuek hasi behar dute lasterketa apustuaren ekitaldia 

jokatutzat eman dadin. Bestela, apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

7. "Buruz buruzko" apustuetan, bi pilotuetako inork ez badu lasterketa amaitzen, bira gehien 

egiten dituen pilotua joko da irabazletzat. Lasterketa bira-kopuru bera eginda uzten 

badute, apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

8. "Pole Position" apustuan, QF (Qualifying Practice) saioan egindako denborak hartuko dira 

kontuan. Ondoren egindako erreklamazioek, postuen inguruko zigorrek edo deskalifikazioek 

ez dute eraginik izango apustuan. Arrazoi jakin bategatik QF saioa ez bada bere 

osotasunean betetzen, apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

9. "Lasterketako irabazlea", "Txapelketako irabazlea", "Pole Position", "Bira azkarreko 

irabazlea" eta "Amaierako postua" apustuetan, pilotu batek apustuaren txapelketan edo 

proban parte hartzen ez badu, pilotu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetu egingo 

dira.  

Adibidez: Pedrosak lehen postua lortu du Frantziako Sari Nagusiko entrenamendu 

ofizialetan, baina, lesio bat dela eta, ezin izan du Sari Nagusian parte hartu. Pedrosa 

hautatuta duten "Pole Position" apustuaren iragarpenak baliozkoak dira, eta irabazi egin 

dute. Pedrosa hautatuta duten "Lasterketako irabazlea", "Amaierako postua" eta "Bira 

azkarra" iragarpenak baliogabetuak izango dira. 

10. Pilotu batek, gutxienez Motoziklismoko mundialak osatzen dituzten sari nagusien batean 

parte hartzen badu, Mundialaren txapeldunari buruzko apustuak baliogarriak izango dira.  
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7. RALLYAK 

1. Podiumeko posizioen arabera finkatuko dira lehen, bigarren eta hirugarren posizioak. 

Apustuei dagokienez ez dira kontuan hartuko ondoren egindako erreklamazio, aldaketa edo 

deskalifikazioak. 

2. Lasterketa / lehiaketa amaitzean haren arbitro-epaileak erabakitakoak izango dira pilotu 

bakoitzaren azken posizioak. Apustuei dagokionez, ez da aintzat hartuko geroko 

erreklamazio edo kanporatzerik. 

3. "Buruz buruzko" apustuetan, bi pilotuek hasi behar dute lasterketa apustuaren ekitaldia 

jokatutzat eman dadin. Bestela, apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  

4. Buruz buruko apustuetan bi pilotuek uzten badute lasterketa amaitu gabe, azkena 

erretiratzen den gidaria jo behar da irabazle. Bi pilotuak toki berean erretiratzen badira, 

apustuari buruzko iragarpenak baliogabetuko dira.  

5. “Etapa irabazlea”, “Rally irabazlea”, “Azkeneko postua “ eta “Txapelketa irabazle “ motatako 

apustuetan, jokalari batek lehiaketan parte hartzen ez badu, jokalari honi buruzko 

iragarpenak baliogabetuko dira.  

6. Pilotu batek, gutxienez mundialak osatzen dituzten sari nagusien batean, parte hartzen 

badu, Mundialaren txapeldunari buruzko apustuak baliogarriak izango dira.  
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8. BESTE MOTOR KIROLAK 

1. Podioko posizioak erabiliko dira apustuetan lehen, bigarren eta hirugarren posizioak 

erabakitzeko. Erreklamazioak, aldaketak edo kanporatzeak ez dira kontuan hartuko 

apustuetarako.  

2. Lasterketaren/Lehiaketaren emaitza epaileek ekitaldiaren amaieran agindutako emaitza 

izango da; ondorengo erreklamazioak, aldaketak edo kanporatzeak ez dira kontuan 

hartuko, arrazoia edozein zelarik ere.  

3. Buruz buruko lasterketari buruzko apustuetan, bi pilotuek hasi behar dute lasterketa 

apustua ontzat emateko. Horrela ez izanez gero, apustua baliogabetu egingo da.  

4. Buruz buruko apustuetan, ez badu bakar batek ere amaitzen, tramoia gehien egin dituen 

pilotuak irabazle izendatuko egingo da. Tramoi berean erretiratuz gero apustua 

baliogabetuko da.   

5.  “Etapa irabazle”, “Rally irabazle”, “Azken posizioa” eta “Txapelketa irabazle” motako 

apustuetan piloturen batek ez badu txapelketa hasten, berari buruzko apustuak 

baliogabetu egingo dira.   

6. Pilotu batek hasten badu Mundialak osatzen dituzten sari nagusiren bat, Mundialaren 

txapeldunari buruzko apustuak ontzat emango dira.   
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9. TXIRRINDULARITZA 

1. Lasterketako epaile ofizialak erabakitzen dituen emaitza ofizialen arabera jartzen ditu RETAk 

apustuen emaitzak. RETAk ez du aintzat hartuko erreklamazio, deskalifikazio edo bestelako 

arrazoiengatik gerora egiten den aldaketarik. 

2. Etapa bat baino gehiago baldin badira, eta txirrindulari bat lehenengo etapan irteten bada, 

parte hartzailea izango da.  

3. Buruz buruko apustuetan, bi txirrindulariek ekin behar diote lasterketari apustua baliozkoa 

izan dadin. Egun bat baino gehiagoko lasterketetan, txirrindulari biek hasi behar dute etapa, 

honetan buruz buruko apustua baliozkoa izan dadin. Bietako bat (edo biak) hasiko ez balitz, 

apustu horri buruzko iragarpenak baliogabetuko lirateke. Txirrindulari irabazlea posturik 

onena lortzen duena izango da. 

4. Etapa bakarra bada eta, buruz burukoari dagokionez, biak erretiratzen badira, apustu horri 

buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

5. Etapa bat baino gehiago badira eta, buruz burukoari dagokionez, bi txirrindulariak erretiratu 

eta froga bukatzen ez badute, apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

6. Txirrindulari bat froga baten erdian (egun bat edo gehiagoko frogan) erretiratzen bada, 

txirrindulari horri buruz egindako apustu guztiak indarrean mantenduko dira.  “Amaierako 

postua” motako apustuei dagokienez, erretiratzen den partaidea azkenekotzat joko da. 

7. Txirrindulari jakin bati buruzko “azken postua” apustuan, lasterketan parte hartzen ez badu, 

apustu horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

8. Etapa bat baino gehiagoko lasterketetan, etapa bat hasi baino lehen bertan behera usten 

bada, dena dela arrazoia, etapa hori buruzko apustu guztiak ezeztatuko dira.. Lasterketari 

buruzko apustu guztiak mantenduko dira. 

9. “Etapa irabazlea”, “Azken irabazlea”, “Mendiko irabazlea”, “Erregulartasunaren irabazle” eta 

“Irabazle gaztea” motatako apustuetan, jokalari batek lasterketan parte hartzen ez badu, 

jokalari horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira.  
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10.  ARETO FUTBOLA 

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira.  

3. “Lehen golegile” eta “Azken golegile” motatako apustuetan, jokalari batek partiduan parte 

hartzen ez badu, jokalari horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

4. "Lehen golegilea" motako apustuetan, jokalari bat aulkian egon ondoren irteten bada, eta 

irteterako lehen gola sartuta badago, jokalari horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira.  
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11. ESKU BALOIA 

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira.. 

3. “Gol gehien” motatako apustuetan jokalari batek partiduan parte hartzen ez badu, jokalari 

horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 
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12.  BEREZIAK: GAURKOTASUNA, LEHIAKETA, SARIAK 

1. Euskadiko edo Estatuko bi komunikabidetan, gutxienez, argitaratutako edo emandako 

emaitza izango da Gaurkotasun-emankizunei buruzko apustuen baliozko emaitza. 

2. Lehiaketen edo Sarien kasuan, horien antolatzaileak zehazten duten emaitza izango da 

baliozkoa, berak ezarritako arauen arabera.  

3. Parte-hartzaileren bat deskalifikatzen bada edo, programa hasi ondoren eta amaitu baino 

lehen erretiratzen bada, emankizuna eta honi buruzko apustuek baliozkotzat izaten 

jarraituko dute. 
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13. ESTROPADAK, TKE LIGA, KAE LIGA 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute estropada amaitutakoan. Apustuei 

dagokienez ez dira kontuan hartuko ondoren egindako erreklamazio, aldaketa edo 

deskalifikazioak.  

2. Buruz buruko apustuetan, bi partaideek ekin beharko diote probari. Bestela, apustu horri 

buruzko apustuak baliogabetuko dira. Bi partaideak proban zehar erretiratuko balira, apustu 

horri buruzko apustuak baliogabetuko lirateke. 

3. “Estropada irabazlea”, “Txapelketa irabazlea”, “Azken postua” eta “Sailkapen irabazlea” 

motatako apustuetan, talde batek lehiaketan parte hartzen ez badu, talde horri buruzko 

iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

4. Estropada bat hasiera batean formatu zehatz batean jokatzeko prest bazegoen, eta edozein 

arrazoigatik beste formatu batean jokatzen bada (eguraldi txarra, balizaje arazoak, e.a.), 

“Tanda Irabazlea” edo “Tanda buruz-buru”-ri buruzko apustuak baliozkoak izango dira, 

tanden konposizioa aldatzen ez bada. Konposizioa aldatuz gero, apustu guztiak 

baliogabetuko dira. Beste apustu guztiak baliozkoak izango dira. 

Adibidea: estropada bat lerroan eta 3 tandatan jokatzekoa bazen, eta edozein 

arrazoi dela eta erlojupeko eran jokatzen bada, apustu guztiak baliozkoak izaten jarraituko 

dira, traineruak aurreikusi zen moduan tandetan antolatzen badira. Bestela, “Tanda-

Irabazlea” eta “Tanda buruz-buru”-ri buruzko apustuak baliogabetuko dira. 

 

5. Estropada bat jokatzen ari den bitartean bertan behera geratzen bada, emaitza ziurra 

duten apustuak, hau da, etenaren momentuan erabakita daudenak, baliozkoak izaten 

jarraituko dira. Beste apustuak, ostera, baliogabetuko dira.  

Adibidea: lehen tanda jokatu ondoren, eguraldia aldatu delako gainerako estropada 

bertan behera geratzen bada, “1. Tandako irabazlea” eta “1. Tandako buruz-burua” 

apustuak baliozkoak izaten jarraituko dira. Beste apustuak, estropada eta beste tandei 

buruzkoak, baliogabetuko dira. 
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14. ZALDI LASTERKETAK 

1. Apustuen emaitza ofiziala azken pisu hartzea eta gero adierazitakoa izango da. Ondoren    

edozein arrazoigatik egon daitezkeen erreklamazioek edo deskalifikazioek ez dute eraginik 

izango apustuen emaitzetan.  

2. Zaldi bat irteera kutxan sartuz gero, zaldi horrek lasterketan parte hartu duela esan nahi du, 

nahiz eta gero erretiratu. 

3. Zaldi batek ez badu lasterketan parte hartu, parte hartzaile horren inguruko apustu guztiak 

baliogabetuko dira. 

4. Zaldi batek ez badu parte hartuko eta ordezko bat jartzen bazaio, parte hartuko ez duen 

zaldiaren inguruko apustu guztiak baliogabetu egingo dira. Irabazlea ordezko zaldia balitz, 

apustu guztiak indarrean mantenduko dira parte hartu ez duen zaldiarenak izan ezik.  

5. Arrazoia edozein izanik ere, lasterketa batean irteera errepikatu behar bada, bigarren 

irteeran parte hartu ez duten zaldien apustuak bertan behera utziko dira. Ez dio axola zaldi 

horiek lehen irteeran egon diren edo ez. 

6. “Koefiziente finala” duten apustuetan, bezeroak ez du aukeratutako zaldiaren koefizienterik 

ezagutuko. Izan ere, mota honetako apustuetan, lasterketa hasten den momentuan 

hipodromoan erabiltzen diren koefiziente ofizialak erabiltzen baitira. RETAren Koefiziente finalak 

ez dira izango, inongo kasutan, lasterketa hastera doan uneko hipodromoaren koefiziente 

ofizialak baino txikiagoak. Era honetako apustuek lasterketa hasi baino askoz lehenago apustu 

egiteko aukera ematen dute, gainera, hipodromoko koefiziente ofiziala erabiltzen denez, 

koefiziente justu bat ezarriko denaren segurtasuna edukitzen da.  

7. “Handicap” erako lasterketetan zaldiek pisu jakin bat daramate gainean. Pisu hau 

“handicapper”-ak zehaztu beharko du, zaldi bakoitzak garaipena lortzeko dituen aukeren 

arabera. Helburua partaide guztien garaipenerako probabilitateak berdintzea izango da. Ustez 

garaipena lortzeko aukera gehien duen zaldiari pisu handiagoa ezarriko zaio, eta zaldi 

motelagoei handicap edo proportzionalki pisu txikiagoa. 

8. “Kokapen” motako apustuetan, zaldi batek lasterketa horretako aurreko postuetan 

amaituko duela apustu egiten da. Sarituak izango diren postuak parte hartzaile kopuruaren 

eta lasterketa motaren arabera ezarriko dira. Era berean, zaldi bati dagokion irabazlearen 

koefizienteari, koefiziente murritzaile bat aplikatzen zaio, “Kokapen” apustuaren 

koefizientea zehaztuko duena.  

 
Beharrezkoak badira, araudi honen 24. atalean azaltzen den “4. Araua”-n adierazitako 

kenketak egingo dira irabazlea den behin betiko koefizientea  lortzeko. Koefiziente 

murritzailea, behin betiko irabazlea den koefiziente horri aplikatuko zaio. 

 
 Zaldi-lasterketetan, lasterketa mota eta lasterketa hauek hasten dituzten partaide kopuru 

desberdinak izango dira. Horien arabera, “kokatuak” izango diren postuen kopurua eta 

“kokatua”-ri dagokion koefizientea lortzeko behin betiko irabazleari aplikatuko zaion faktorea 

aldatuko dira. Honako kasu hauek ditugu: 
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• 1 eta 4 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak diren eta ez diren 

lasterketak) → ez dago “kokapen” erako apusturik. 

• 5 eta 7 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak diren eta ez diren 

lasterketak) → lehenengo bi postuak eta 1/4eko koefiziente murritzailea 

• 8 partaide baino gehiagoko lasterketak (handicap erakoak ez direnak) → lehenengo 

hiru postuak eta 1/5eko koefiziente murritzailea 

• 8 eta 11 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak) → lehenengo hiru postuak 

eta 1/5eko koefiziente murritzailea 

• 12 eta 15 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak) → lehenengo hiru 

postuak eta 1/4eko koefiziente murritzailea 

• 16 partaide edo gehiagoren arteko lasterketak (handicap erakoak) → lehenengo lau 

postuak eta 1/4eko koefiziente murritzailea 

Adibidez: “Charles” zaldiaren irabazleari dagokion koefizientea 5 da. Beraz, “kokapen” apustua 

horrelakoa litzateke: 3 postu eta 1/4eko murrizketa. Hau da, “Charles” zaldia “kokatua” 

geratuko dela apustu eginez gero, apustua irabazlea izango da baldin eta aurreko hiru 

postuetan amaitzen badu eta apustu horren koefizientea 2 da. 

9. Apustu mota honetan “Irabazle edo kokapen” zutabetik partaide bakarra aukeratu behar 

da. Apustua irabazlea izango da baldin eta partaideak lasterketa irabazten badu edo “kokatua” 

amaitzen badu. Jokatutakoaren erdia “Irabazle” apustuari dagokio eta beste erdia “Kokapen” 

apustuari. “Kokapen” aukeraren koefizientea, aukeratutako partaidearen “Irabazle” 

koefizienteari  murrizketa jakin bat ezarriz kalkulatuko da.  

Beharrezkoak badira, araudi honen 24. atalean azaltzen den “4. Araua”-n adierazitako kenketak 

egingo dira irabazlea den behin betiko koefizientea  lortzeko. Koefiziente murritzailea, behin 

betiko irabazlea den koefiziente horri aplikatuko zaio. 

 Zaldi-lasterketetan, lasterketa mota eta lasterketa hauek hasten dituzten partaide kopuru 

desberdinak izango dira. Horien arabera, “kokatuak” izango diren postuen kopurua eta 

“kokatua”-ri dagokion koefizientea lortzeko behin betiko irabazleari aplikatuko zaion faktorea 

aldatuko dira. Honako kasu hauek ditugu: 

• 1 eta 4 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak diren eta ez diren 

lasterketak) → ez dago “kokapen” erako apusturik. 

• 5 eta 7 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak diren eta ez diren 

lasterketak) → lehenengo bi postuak eta 1/4eko koefiziente murritzailea. 

• 8 partaide baino gehiagoko lasterketak (handicap erakoak ez direnak) → lehenengo 

hiru postuak eta 1/5eko koefiziente murritzailea. 

• 8 eta 11 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak) → lehenengo hiru postuak 

eta 1/5eko koefiziente murritzailea. 

• 12 eta 15 partaide arteko lasterketak (handicap erakoak) → lehenengo hiru 

postuak eta 1/4eko koefiziente murritzailea. 

• 16 partaide edo gehiagoren arteko lasterketak (handicap erakoak) → lehenengo lau 

postuak eta 1/4eko koefiziente murritzailea. 



RETA Arautegia 

 

 
Nafarroako apustuen arautegia  35 / 76

 

Eman daitezkeen egoerak honako hauek dira: 

• Aukeratutako partaideak lasterketa irabazten badu, “Irabazle” nahiz “Kokapen”-i 

egindako apustuak irabazleak izango dira. 

• Aukeratutako partaideak ez badu lasterketa irabazten baina “kokatua” geratzen 

bada, “Irabazle” aukerari egindako apustua galtzailea izango da baina  “Kokapen”-i 

egindakoa irabazlea. 

• Aukeratutako partaideak ez badu “kokatua”-ri dagozkion postuetan amaitzen, 

“Irabazle” nahiz “Kokapen”-i egindako apustuak galtzaileak izango dira. 

Apustu mota hauek RETA Koefiziente (baldin badaude) nahiz KF-ekin egin  daitezke. RETA 

Koefizienteak, aukeratutako partaideak irabazlea den kasutan izango duen koefizientea 

azalduko du. 

10. Lasterketa batek 5 partaide baino gutxiago baditu, “Kokapen” eta “Irabazle edo kokapen” 

erako apustuen iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

11. Lasterketa bat bertan behera gelditu bada, horren inguruko apustu guztiak baliogabetu 

egingo dira.  

12. Lasterketa atzeratu egin bada eta egoera, toki eta zirkuitua egoera berberean dela, 

ondorengo 30 egunetan egiten bada, apustuak bere horretan mantenduko dira. 

13. Bikia 

Apustu mota honetan lehenengo eta bigarren postuan amaituko duten bi partaideak aukeratu 

behar dira. Apustua irabazlea izango da baldin eta bi partaideen orden zehatza asmatzen bada. 

Aukera irabazlearen koefizientea hipodromoak ezarriko du, lasterketa amaitu ondoren. 

14. Biki itzulgarria 

Apustu mota honetan lehenengo eta bigarren postuan amaituko duten bi partaideak aukeratu 

behar dira, bi partaide hauen orden zehatza kontuan hartu gabe. Batera egiten diren bi apustu 

dira: kopuru erdia apustu bati dagokio eta beste erdia beste apustuari. 

Aukera irabazlearen koefizientea hipodromoak ezarriko du, lasterketa amaitu ondoren. 

15. 3 partaide baino gutxiago dituzten lasterketetan, Bikia eta Biki itzulgarriari buruzko 

apustuak baliogabetuko dira. 

16. Hipodromoak ez badu Bikia edo Biki itzulgarriak motako apustuei buruzko koefizienterik 

ezartzen, apustu hauei buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

17. Bikia edo Biki itzulgarria erako apustuetan, parte hartzen ez duen zaldi bat aukeratzen 

bada, zaldi horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

18. Hirukotea 

Apustu mota honetan lehenengo, bigarren eta hirugarren postuan amaituko duten partaideak 

aukeratu behar dira. Apustua irabazlea izango da baldin eta hiru partaideen orden zehatza 

asmatzen bada. 



RETA Arautegia 

 

 
Nafarroako apustuen arautegia  36 / 76

 

19. Hirukote itzulgarria 

Apustu mota honetan lehenengo, bigarren eta hirugarren postuan amaituko duten partaideak 

aukeratu behar dira, hiru partaide hauen orden zehatza kontuan hartu gabe. Batera egiten 

diren sei apustu dira: jokatutako kopuruaren seikoitza orden posible bakoitzari dagokio. 

Aukera irabazlearen koefizientea hipodromoak ezarriko du, lasterketa amaitu ondoren. 

20. 6 partaide baino gutxiago dituzten lasterketetan, Hirukotea eta Hirukote Itzulgarriari 

buruzko apustuak baliogabetuko dira. 

21. Hipodromoak ez badu Hirukotea edo Hirukote Itzulgarriak motako apustuei buruzko 

koefizienterik ezartzen, apustu hauei buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

22. Hirukotea edo Hirukote Itzulgarria erako apustuetan, parte hartzen ez duen zaldi bat 

aukeratzen bada, zaldi horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

23. Lehenengo Faboritoa 

 Apustu mota honetan koefiziente baxuen duen partaidea aukeratzen da. Partaide horrek 

lasterketa irabazten badu, aukera hori irabazlea da.  

Lasterketa batek faborito bat baino gehiago edukiko balu, Koefiziente Finala faborito diren 

partaide kopuruaz zatituko litzateke. 

24. Partaide bat edo gehiago lasterketa baino lehen erretiratzen badira, lasterketaren 

baldintzak aldatu egingo dira. Hala, irabazlea den apustu bakoitzari dagokion sariari kenketa 

bat egingo zaio. Kenketa hori erretiratu diren partaide kopuruaren araberakoa izango da, eta ez 

zaio sari osoari aplikatuko, baizik eta apustu zalearen irabaziei (hau da, sari osoari jokatutakoa 

kentzean geratzen den kopuruari). 

 Bi partaide edo gehiago erretiratzen badira, kenketak batu egingo dira. Hala ere, kenketa ez 

da inongo kasutan irabazien %90 baino handiagoa izango. 
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Ondorengo taulan aplikatuko diren kenketak azaltzen dira: 

 

 

Erretiratu den partaidearen koefizientea Irabaziei kendutakoa 

1,00 eta 1,11 artean %90 

1,12 eta 1,19 artean %85 

1,20 eta 1,25 artean %80 

1,26 eta 1,30 artean %75 

1,31 eta 1,40 artean %70 

1,41 eta 1,55 artean %65 

1,56 eta 1,65 artean %60 

1,66 eta 1,80 artean %55 

1,81 eta 1,99 artean %50 

2,00 eta 2,20 artean %45 

2,21 eta 2,50 artean %40 

2,51 eta 2,75 artean %35 

2,76 eta 3,25 artean %30 

3,26 eta 4,00 artean %25 

4,01 eta 5,00 artean %20 

5,01 eta 6,50 artean %15 

6,51 eta 10,00 artean %10 

10,01 eta 15,00 artean %5 

15,00 baino handiagoa Ez dago kenketarik 
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15. XARLANGOEN LASTERKETA 

1. Apustuen emaitza ofiziala azken pisu hartzea eta gero adierazitakoa izango da. Ondoren 

edozein arrazoigatik egon daitezkeen erreklamazioek edo deskalifikazioek ez dute eraginik 

izango apustuen emaitzetan.  

2. Xarlango bat irteera kutxan sartuz gero, xarlango horrek lasterketan parte hartu duela esan 

nahi du, nahiz eta gero erretiratu. 

3. Xarlango batek ez badu lasterketan parte hartu, xarlango horri buruzko iragarpen guztiak 

baliogabetuko dira.  

4. Xarlango batek ez badu parte hartuko eta ordezko bat jartzen bazaio, parte hartuko ez duen 

xarlangoari buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira; beste aukera guztiak, ordez, 

indarrean mantenduko dira. Irabazlea ordezko xarlangoa balitz, apustu guztiak indarrean 

mantenduko dira parte hartu ez duen xarlangoarenak izan ezik.  

5. Arrazoia edozein izanik ere, lasterketa batean irteera errepikatu behar bada, bigarren 

irteeran parte hartu ez duten xarlangoei buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira, bahiz 

eta xarlango hauek lehenengo irteeran parte hartu. 

6. Koefiziente finala” duten apustuetan, bezeroak ez du aukeratutako xarlangoren 

koefizienterik ezagutuko. Izan ere, mota honetako apustuetan, lasterketa hasten den 

momentuan kanodromoan erabiltzen diren koefiziente ofizialak erabiltzen baitira. RETAren 

Koefiziente finalak ez dira izango, inongo kasutan, lasterketa hastera doan uneko 

kanodromoaren koefiziente ofizialak baino txikiagoak. Era honetako apustuek lasterketa hasi 

baino askoz lehenago apustu egiteko aukera ematen dute, gainera, kanodromoko koefiziente 

ofiziala erabiltzen denez, koefiziente justu bat ezarriko denaren segurtasuna edukitzen da.  

7. “Kokapen” motatako apustuetan, xarlango batek lasterketa horretako lehenengo posizioetan 

amaituko duela apustu egiten da. Sari eskubidea duten posizioak parte hartzaile kopuruaren 

eta lasterketa motaren arabera ezartzen dira. Era berean, xarlango bati dagokion 

irabazlearen koefizienteari, koefiziente murritzaile bat aplikatzen zaio, “Kokapen” apustuaren 

koefizientea zehazten duena. 5/6 partaide dituzten lasterketetan, kokapen postuak 

lehenengo biak dira eta 1/4eko murrizketa aplikatzen zaie. 

Adibidez: “Lord” xarlangoak 5 irabazle koefizientea du. “Kokapen” apustuak esaten 

duena da: 3 posizio eta 1/4 murrizketa. Hau da, “kokapen” apustu bat egiten bada “Lord”-

en alde, apustua irabazletzat joko da xarlangora lehen hiruen artean badago, eta apustu 

koefizientea 2koa izango da. 

8. Lasterketa batek 5 partaide baino gutxiago baditu, “Kokapen” erako apustuen iragarpen 

guztiak baliogabetuko dira. 

9. “Irabazle edo kokapen” apustuak xarlango berearen alde egiten diren bi apustu dira (apustu 

bat irabazle amaitzen duela eta apustu bat amaitzen duen posizioari). Xarlangoak lasterketa 

irabazten badu, apustu biak hartzen dira irabazletzat. Xarlangoak ez badu lasterketa 

irabazten baina kokapen posizioetan amaitzen badu, “Irabazle” apustua galtzailetzat hartzen 

da baina “kokapen” apustua irabazletzat. 
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10. Lasterketa batek 5 partaide baino gutxiago baditu, “Irabazle edo kokapen” erako apustuen 

iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

11. “Berdindutako” edo “Handicap” lasterketetan xarlangoei pisu ezberdina jartzen zaie, aurreko 

emaitzak kontuan izanda, eta lasterketa horretako parte-hartzaileen aukerak parekatu 

asmoz. 

12. Lasterketa bat bertan behera gelditu bada, horren inguruko apustu guztiak baliogabetu 

egingo dira eta, araututako epeetan, apustutako diru guztia itzuliko da.  

13. Lasterketa atzeratu egin bada eta egoera, toki eta zirkuitua egoera berberean dela, 

ondorengo 30 egunetan egiten bada, apustuak bere horretan mantenduko dira. 

14. Bikia 

Apustu mota honetan lehenengo eta bigarren postuan amaituko duten bi partaideak 

aukeratu behar dira. Apustua irabazlea izango da baldin eta bi partaideen orden zehatza 

asmatzen bada. 

Aukera irabazlearen koefizientea kanodromoak ezarriko du, lasterketa amaitu ondoren. 

15. Biki itzulgarria 

Apustu mota honetan lehenengo eta bigarren postuan amaituko duten bi partaideak 

aukeratu behar dira, bi partaide hauen orden zehatza kontuan hartu gabe. Batera egiten 

diren bi apustu dira: kopuru erdia apustu bati dagokio eta beste erdia beste apustuari. 

 Aukera irabazlearen koefizientea kanodromoak ezarriko du, lasterketa amaitu ondoren. 

16. 3 partaide baino gutxiago dituzten lasterketetan, Bikia eta Biki itzulgarriari buruzko apustuak 

baliogabetuko dira. 

17. Kanodromoak ez badu Bikia edo Biki itzulgarria motako apustuei buruzko koefizienterik 

ezartzen, apustu hauei buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

18. Bikia edo Biki itzulgarria erako apustuetan, parte hartzen ez duen xarlango bat aukeratzen 

bada, xarlango horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

19. Hirukotea 

Apustu mota honetan lehenengo, bigarren eta hirugarren postuan amaituko duten 

partaideak aukeratu behar dira. Apustua irabazlea izango da baldin eta hiru partaideen 

orden zehatza asmatzen bada. 

20. Hirukote itzulgarria 

Apustu mota honetan lehenengo, bigarren eta hirugarren postuan amaituko duten 

partaideak aukeratu behar dira, hiru partaide hauen orden zehatza kontuan hartu gabe. 

Batera egiten diren sei apustu dira: jokatutako kopuruaren seikoitza orden posible bakoitzari 

dagokio. 

Aukera irabazlearen koefizientea kanodromoak ezarriko du, lasterketa amaitu ondoren. 
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21. 6 partaide baino gutxiago dituzten lasterketetan, Hirukote eta Hirukote itzulgarriari buruzko 

apustuak baliogabetuko dira. 

22. Kanodromoak ez badu Hirukotea edo Hirukote itzulgarria motako apustuei buruzko 

koefizienterik ezartzen, apustu hauei buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

23. Hirukotea edo Hirukote itzulgarria erako apustuetan, parte hartzen ez duen xarlango bat 

aukeratzen bada, xarlango horri buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

24. Lehenengo Faboritoa 

Apustu mota honetan koefiziente baxuen duen partaidea aukeratzen da. Partaide horrek 

lasterketa irabazten badu, aukera hori irabazlea da. 

Lasterketa batek faborito bat baino gehiago edukiko balu, Koefiziente Finala faborito diren 

partaide kopuruaz zatituko litzateke. 

25. Kajoi 

Apustu mota honetan kale horretatik arituko den partaidea hautatzen da, partaide hori nor 

den kontuan hartu gabe. Kale horretatik ez badago partaiderik, Kajoi hori buruzko 

iragarpenak baliogabetuko dira. 
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16. ATLETISMOA 

1. “Txapelketa irabazle” eta “Azkeneko postua” motako apustuetan, lehiakide batek 

txapelketan parte hartzen ez badu, lehiakide honi buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

2. Irteera txarra egin duelako, atleta bat deskalifikatzen badute, parte-hartzailea izango da eta 

bere inguruan egin diren apustu guztiek balioko dute.  

3. Podiumeko postuen arabera zehaztuko dira apustuetako lehenengo, bigarren eta hirugarren 

postuak. Apustuei dagokienez, ez dira aintzat hartuko epai horren ondorengo erreklamazio, 

aldaketa edo deskalifikazioak. 

4. Lasterketaren epaileak ezarriko ditu behin betiko postuak eta atleten denborak, lasterketa 

amaitu eta gero. Apustuei dagokienez, ez da aintzat hartuko epai horren ondorengo 

erreklamazio edo deskalifikaziorik. 

5. Buruz buruko lasterketetan edo apustu-motetan, atleta biek hasi behar dute lasterketa 

apustua baliozkotzat hartua izan dadin. Bietako batek, edo biek, ez badiote ekiten, apustu 

horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

6. Buruz buruko apustuetan, bi atletak lasterketa amaitu gabe geratzen badira, apustu horri 

buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 
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17. GOLFA 

1. Txapelketa baten edo itzuli baten hasiera atzeratzen bada, edo itzuli bat gauzatzen ari den 

bitartean jokoa bertan behera gelditzen bada, amaitu gabeko apustuak baliozkoak izango 

dira hurrengo 30 egunetan jokatuz gero. 

2. “Txapelketa irabazlea” eta “Amaierako postua” motatako apustuetan, lehiakide batek 

txapelketan parte hartzen ez badu, lehiakide honi buruzko apustuak baliogabetuko dira.   

3. Golf-jokalari batek jokatu duela esaten da hiru zulo jokatuz gero. Lehenengo kolpea eman 

eta gero jokalari bat erretiratzen bada, jokalari horri buruzko apustuak galtzailetzat hartuko 

dira.  

4. Partidaren eta txapelketen emaitza ofizialen arabera erabakiko dira apustuen emaitzak ere. 

Honen barne kontuan hartzen da partiduaren amaiera aurreratzea, jokalarien arteko 

akordioagatik, eguraldiagatik edota lesioengatik. Apustuak ezarriko dira sariak ematerakoan 

indarrean dauden emaitza ofizialen arabera. Erreklamazioak eta kanporatzeak ez dira 

kontuak hartuko.  

5. Txapelketa irabazten duen jokalariaren arabera erabakiko dira apustu zuzen guztiak. 

Berdinketa hausteko play-off-a egongo ez balitz, berdinduta dauden jokalariei buruzko 

apustu guztiak irabazletzat joko dira. Sari apustu irabazle guztien artena banatuko da. 

Berdinketa hausteko partiden emaitzak (play-off) aintzat hartuko dira apustuak 

erabakitzeko. 

6. Txapelketa batean zehaztutako zulo guztiak (normalean 72) ez badira jokatzen eta 

txapelketako arduradunek kopurua murrizten badute, arduradunek zehaztutako zulo-

kopurua jokatu eta gero lehenengo postuan dagoena izango da irabazlea, partida 

gehigarririk ez badago. Gutxienez 36 zulo ez badira jokatzen , lehiaketari buruzko iragapen 

guztiak baliogabetuko dira emaitza ziurra daukatenak izan ezik (adibidez, lehen jardunaldiko 

“3 BALLS”ri buruzko apustuak). 

7. “TOP 5”, “TOP 10” etc motako apustuetan, postu batean berdinketa bat badago,  

koefizienteri murrizketa bat ezarriko zaio kasu bakoitzaren sari kalkulatzeko.  

8. Adibidez: TOP 5 apustu batean, hautatutako jokalaria beste bi jokalariekin laugarren 

postuan berdinduta geratu ahal da. Kasu horretan, koefizienteko 2/3 zati irabazle dira eta 

1/3 galtzaile. 

9. Apustuetarako baino ez dira jokalariak binaka jartzen. Dagokion froga (txapelketa, itzulia, 

jardunaldia) amaitutakoan, bietatik puntuazio hobea duena izango da txapelduna.  

10. “72 zulo konparaketa” apustuetan, Txapelketaren amaieran puntuazio onena lortzen duen 

jokalaria izango da irabazlea, txapelketaren emaitza ofizialaz kontuan hartuz.  

11. “72 zulo buruz buruko konparaketa” apustuetan, bi jokalari edo taldeek gutxienez 3 zulo 

jokatu behar dituzte partidua jokatutzat hartzeko. Horrela ez bada, partaide horiei buruzko 

apustuak baliogabetuko dira.   
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12. “72 zulo buruz buruko konparaketa” apustuetan, bigarren itzuliaren amaieran jokalari batek 

ez badu etena gainditzen, beste jokalaria izango da irabazlea. Jokalari batek ere ez badu 

etena gainditzen, etena baino leheneko puntuazio txikienak zehaztuko du zein den irabazlea.  

13. “72 zulo buruz buruko konparaketa” apustuetan, jokalari bat deskalifikatzen bada edo 

erretiratzen bada partida hasi eta gero, lehenengo bi itzuliak bete aurretik edo bi jokalariek 

etena gainditzea lortu eta gero, beste jokalaria izango da irabazlea. 

14. “72 zulo buruz buruko konparaketa” apustuetan, bi jokalariak deskalifikatu badira apustuak 

baliogabetuko dira. 

15. “2 BALLS” apustuetan, jardunaldiaren amaieran puntuazio onena lortzen duen jokalaria 

izango da irabazlea, txapelketaren emaitza ofizialak kontuan hartuz. Jokalari baten txartelan 

sinatutako puntuazioa izango da kontuan hartuko dena, erreklamazioak eta kanporatzeak 

aparte. 

16. “2 BALLS” apustuetan, apustuak baliozkoak izango dira bi parte-hartzaileek hiru zulo jokatu 

eta gero. Jardunaldia bertan behera geratzen bada eta ez bada berriro hasten (adibidez 

eguraldi txarragatik), apustuak baliogabetuko dira jardunaldia eten egiten denean 

parekatzea amaitu ez bada.  

17. “2 BALLS” apustuetan, parekatzeak aldatzen badira, apustuak baliozkoak izaten jarraituko 

dira. 

18.  “2 BALLS” apustuetan, jokalari batek ere ez badu jardunaldia amaitzen, apustuak 

baliogabetuko dira. 

19. “2 BALLS” apustuetan, “Berdinketa” aukera eskaintzen ez bada eta parekatzea berdinduta 

amaitzen bada, apustuak baliogabetuko dira. 

20. “3 BALLS” apustuetan, jardunaldiaren amaieran puntuazio onena lortzen duen jokalaria 

izango da irabazlea, txapelketaren emaitza ofizialak kontuan hartuz.  

21. “3 BALLS” apustuetan, apustuak baliozkoak izango dira hiru parte-hartzaileek hiru zulo 

jokatu eta gero. Jardunaldia bertan behera geratzen bada eta ez bada berriro hasten 

(adibidez eguraldi txarragatik), apustuak baliogabetuko dira jardunaldia eten egiten denean 

parekatzea amaitu ez bada.  

22. “3 BALLS” apustuetan, parekatzeak aldatzen badira, apustuak baliozkoak izaten jarraituko 

dira. 

23.  “3 BALLS” apustuetan, jokalari batek ere ez badu jardunaldia amaitzen, apustuak 

baliogabetuko dira. 

24. “3 BALLS” apustuetan, “Berdinketa” aukera eskaintzen ez bada eta parekatzea berdinduta 

amaitzen bada, apustuak baliogabetuko dira. 

25. “3 BALLS” apustuetan, bi jokalarik lehen postuan berdintzen badute, saritutako aukeren 

koefizientea irabazle zenbakiaren artean zatituko da, kasu honetan bi, eta sariaren 

zenbatekoa berriz kalkulatuko da murrizketa hau kontuan hartuz. 
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26. Match Play formatuko partidu batean, partidua amaitu behar da apustuak baliogarriak 

izateko. 

27.  “Irabazitako Majors Kopurua”, “irabazitako Majors” motako apustuetan jokalariak parte 

hartu behar du urteko txapelketa guztietan apustuak baliogarriak izateko.  

28. Baliogabetuko dira apustu guztiak behin eginda txapelketa ez da ospatzen. 

29. Erronda bat bertan behera uzten bada jokatzen ari denean eta arduradunek erabakitzen 

dute emaitzak baliogabetzea eta jardunaldia berriz hastea; “2 BALLS”,”3 BALLS”, 

“Txapelketaren irabazlea” etc motako apustuak eta partiduan zehar egondakoak, 

baliogabetuko dira.   
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18. BOXEOA 

1. Lehenengo roundari hasiera ematen dion kanpaia jotakoan ofizialtzat hartuko da 

borrokaldia, iraupena edozein dela ere. Amaieran epaileak ezartzen duen emaitza izango da 

emaitza ofiziala. Apustuei dagokienez ez dira kontuan hartuko ondoren egindako 

erreklamazio, aldaketa edo deskalifikazioak. 

2. Borrokaldiaren iraupena aldatzen bada, saioaren round kopuruaren inguruko iragarpen 

guztiak baliogabetuko dira. 

3. Round bakoitzak hiru minutu irauten du, eta round-erdiak laurogeita hamar segundo. 

Txapelketa edo ekitaldiaren rounden iraupena bestelakoa balitz, lehiaketaren 

antolatzailearen arauak aplikatuko dira.  

4. Borrokaldian boxeolari bat deskalifikatu bada, apustuei dagokionez, boxeolari hori 

lehiakideak konorte gabe utzi duela baloratuko da, hau da, borrokaldia KOz galdu duela.  

5. Apustuen artean, hirugarren aukera bezala, “berdinketa” edo “baliogabea” aukera badago, 

eta borrokaldia emaitza horrekin amaitzen bada, “berdinketaren” alde egindako apustuak 

ordainduko dira, eta bi boxeolarietako bati buruzko apustuak galtzailetzat hartuko dira.  

6. “Irabazle apustuan” bi boxeolarien aukera besterik ez balego, hau da, “berdinketa” edo 

“baliogabe” aukeraren alde egiterik ez balego, eta emaitza azken hau balitz, apustu honi 

buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

7. Boxeolari bat rounden arteko atsedenaldian erretiratzen bada, borrokaldia aurreko roundean 

amaitu balitz bezala hartuko da. 

8. Borrokaldi baten irabazle aukeren artean “puntuetara irabazle” aukera sartzen bada, 

borrokaldiko round guztiak egiten direnean soilik izango da kontuan.  

9. Borrokaren irabazlea borrokaldia bukatutakoan ring gainean onartu den emaitza izango da 

baliozko bakarra. Boxeolariak ring eremutik jaitsitakoan egon daitezkeen erreklamazioek 

edo deskalifikazioek ez dute eraginik izango apustuetan. 
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19. BELAR HOCKEY-a  

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira. 

3. Partiduaren zati bati buruzko apustuak baliozkoak izan daitezen, dagokion zatia osorik 

jokatu behar da. 
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20. IZOTZ HOCKEYA 

1. “Luzapenik gabe” adierazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena 

eta penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” adierazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira. 

3. Hirugarren denborari buruzko apustuetan ez da luzapena kontuan hartuko. 

4. Luzapena eta penalti jaurtiketak kontuan hartzen diren apustuetan, partidu batean penalti 

jaurtiketetara iritsiz gero irabazleari puntu bat gehituko zaio. Puntu hori merkatu guztietan 

edukiko da kontuan (gol gehiago /gutxiago, handicap...) 
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21. FUTBOL AMERIKARRA 

1. Bestelakorik adierazten ez bada, partidaren lau laurdenak eta luzapenak hartuko ditu 

apustuak.    

2. Partidu azken zatiari buruzko apustuak, ez dute luzapenaren emaitza barne hartzen.  

3. Luzapena amaituta partiduaren emaitza berdinketa bada, "Partiduaren irabazlea" apustuari 

buruzko iragarpenak baliogabetuko baliogabetuko dira, baldin eta "Berdinketa" edo "X" 

aukerak eskaintzen ez badira. 

4. “Lehen TD”, “TD partiduan zehar” eta “MVP” motako apustuetan, jokalari batek partiduan 

parte hartzen ez badu, jokalari horri buruzko apustuak baliogabetuko dira. 
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22. ERRUGBIA 

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira. 
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23. HERRI KIROLAK 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute lehiaketa amaitutakoan, eta apustuetan 

ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta daitezkeen erreklamazioek 

edo deskalifikazioek. 

2. Buruz buruko apustuetan, bi lehiakideek hasieratik parte hartu behar dute ekitaldian. 

Horietako bat hasten ez bada, apustu horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 
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24. ZEZENKETAK 

1. Toreatzaile berezi bateri egindako “Garaikur kopuru” motatako apustuen iragarpenak  

baliogabetuko dira toreatzaile horrek ez badu zezenketan parte hartzen (ez badu zezenketa 

hasten). 

2. “Zezenketa garaikur kopuru” motatako apustuen iragarpenak baliogabetuko dira egingo dira 

hasieran iragarritako toreatzailearen bat aldatu egiten bada (ez badu zezenketa hasten). 

3. Apustuetarako baliozko diren garaikur bakarrak plazako presidenteak emandakoak izango 

dira eta izan litezke: belarri bat, bi belarri edo bi belarri eta buztana, kopuru txikienetik 

handienera, hurrenez hurren. 

4. Toreatzaileak faena amaitzen ez badu, edozein arrazoi tarteko dela, toreatzailearen gaineko 

apustu guztiak mantenduko dira aurretik toreatu dituen zezenei dagokienean. Hala ere, 

behin betiko emaitzarik ez duten edota zezenketa osoa behar duten emaitzen iragarpenak 

baliogabetu egingo dira. 

Adibidez: Ponce bigarren zezenarekin ari zela erretiratu egin da, lehen zezenaren 

inguruko apustuek balio dute. Bigarren zezenaren inguruko zein zezenketa osoan zehar 

lortuko zituen garaikur kopuruaren inguruko apustuen iragarpenak baliogabetuko dira. 

5. Buruz buruko apustuetan, toreatzaile biek parte hartu behar dute hasieratik. Bestela, apustu 

honi buruzko iragarpen guztiak baliogabetuko dira. Garaikur gehien lortzen dituen 

toreatzailea izango da aukera irabazlea. 

6.  Zezenketa hasitakoan toreatzaile batek edo zenbaitek zezenketa uzten badute, edozein 

arrazoi tarteko, zezenketan lortuko ziren “garaikur kopuruaren” inguruko apustuak 

baliozkoak izango dira. Kasu horretan, ordezkoek lortutako garaikurrak izango dira kontutan. 

7. Entzierro baten iraupena, entzierro horren hasiera eta amaiera artean iragandako denbora 

izango da. Entzierroaren hasiera antolakuntzak iragarritako momentua izango da. 

Entzierroaren amaiera, aldiz, azken zezena zezen plazako ikuiluan sartzen den uneak 

zehaztuko du. 
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25. BOLEIBOLA 

1. Partidaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute partidua amaitutakoan, eta apustuen 

gainean ez dute eraginik izango, edozein arrazoi tarteko, geroago gerta daitezkeen 

erreklamazioek edo deskalifikazioek. 

2. Set baten irabazlea apustuek, set konkretu bati egiten diote erreferentzia. Apustuek balio 

dezaten, set hori bukatu egin behar da.  

3. Joaneko eta itzuliko formatuko kanporaketa bat berdinduta amaitzen bada txapelketaren 

irizpideen arabera, eta erabaki behar da berdinketa hausteko set bat edo “Golden Set” 

jokatuz, berdinketa hausteko set bat edo “Golden Set” baino ez dira kontuan hartuko 

hurrengo kanporaketarako zein talde sailkatuko denari buruzko apustuak erabakitzeko. 

Beste apustuetarako, “Golden Set” ez da kontuan hartuko. 

4.  “ X Seta: puntu gehiago / gutxiago” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “ X Seta: puntu 

gehiago / gutxiago” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza 

ziurra badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko 

dira. 

5.  “Puntu gehiago / gutxiago partiduan” apustua . Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “Puntu gehiago 

/ gutxiago partiduan” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza 

ziurra badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko 

dira. 

6.  “X Seta: puntu Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “X Seta: puntu 

Hándicap” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra badute. 

Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

7.  “Puntuak guztira Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “Puntuak guztira 

Hándicap” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra badute. 

Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 
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26. WATERPOLOA 

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira. 

3. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute partidua amaitutakoan, eta 

apustuetan ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta daitezkeen 

erreklamazioek edo deskalifikazioek. 
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27. ESKIA 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute lehiaketa amaitutakoan, eta apustuen 

gainean ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta daitezkeen 

erreklamazioek edo deskalifikazioek. 

2. Buruz buruko apustuetan, bi lehiakideek hasieratik parte hartu behar dute ekitaldian. 

Horietako batek hasten ez badu, apustu horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

Probak iraun bitartean, bi lehiakideak erretiratzen badira, apustu horri buruzko iragarpenak 

baliogabetuko dira. 
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28. BELA 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute lehiaketa amaitutakoan, eta apustuen 

gainean ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta daitezkeen 

erreklamazioek edo deskalifikazioek. 

2. Buruz buruko apustuetan, bi lehiakideek hasieratik parte hartu behar dute ekitaldian. 

Horietako batek hasten ez badu, apustu horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

Probak iraun bitartean, bi lehiakideak erretiratzen badira, apustu horri buruzko iragarpenak 

baliogabetuko dira. 
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29. IGERIKETA 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute lehiaketa amaitutakoan, eta apustuetan 

ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta daitezkeen erreklamazioek 

edo deskalifikazioek. 

2. Buruz buruko apustuetan, bi lehiakideek hasieratik parte hartu behar dute ekitaldian. 

Horietako batek hasten ez badu, apustu horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

Probak iraun bitartean, bi lehiakideak erretiratzen badira, apustu horri buruzko iragarpenak 

baliogabetuko dira. 
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30. SURFA 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute lehiaketa amaitutakoan, eta apustuen 

gainean ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta litezkeen 

erreklamazioek edo deskalifikazioek. 

2. Buruz buruko apustuetan, bi lehiakideek hasieratik parte hartu behar dute ekitaldian. 

Horietako batek hasten ez badu, apustu horri buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

Probak iraun bitartean, bi lehiakideak erretiratzen badira, apustu horri buruzko iragarpenak 

baliogabetuko dira. 
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31. HONDARTZAKO FUTBOLA 

1. “Luzapenik gabe” zehazten den apustuetan, apustuaren ebazpenerako ez dira luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko. 

2. “Luzapenik gabe” zehazten ez den apustuetan, apustuaren ebazpenerako luzapena eta 

penalti jaurtiketak kontuan hartuko dira. 

3. Partiduaren edo ekitaldiaren emaitza berau bukatzean epaileek adierazitakoa izango da, eta 

ez dute emaitza horretan eragingo ondorengo erreklamazio edo deskalifikazioek.  
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32. HONDARTZAKO BOLEIBOLA 

1. Lehiaketaren emaitza epaile ofizialek erabakiko dute lehiaketa amaitutakoan, eta apustuen 

gainean ez dute eraginik izango edozein arrazoi tarteko geroago gerta litezkeen 

erreklamazioek edo deskalifikazioek. 

2. Set baten irabazlea apustuek, set konkretu bati egiten diote erreferentzia. Apustuek balio 

dezaten, set hori bukatu egin behar da.  

3. “X Seta: puntu gehiago / gutxiago” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “ X Seta: puntu 

gehiago / gutxiago” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza 

ziurra badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko 

dira. 

4. “Puntu gehiago / gutxiago partiduan” apustua . Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “Puntu gehiago 

/ gutxiago partiduan” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza 

ziurra badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko 

dira. 

5. “X Seta: puntu Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “X Seta: puntu 

Hándicap” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra badute. 

Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

6.  “Puntuak guztira Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “Puntuak guztira 

Hándicap” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra badute. 

Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 
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33. BEISBOLA 

1. Partidu bat hasi ondoren bertan behera geratzen bada, momentu horretako emaitza ontzat 

emango da baldin eta: 

• 5 sarrera oso jokatu badira 

• 4 sarrera eta erdi jokatu badira eta etxeko taldea markagailuan aurretik badoa 

Partidaren emaitza osatutako azkeneko sarreraren ondoko markagailuaren arabera 

erabakiko da. Salbuespena: bertan behera geratzen den unean sarreraren bigarren zatia 

jokatzen ari bada eta une horretan etxeko taldea aurretik badoa. Kasu honetan, etxeko 

taldea izango litzateke irabazlea. 

Berdinketa izango balitz, partidaren irabazleari buruzko apustuak baliogabetuko lirateke. 

2. Partida bat hasi ondoren, eta 5 sarrera oso osatu gabe (edo 4 sarrera eta erdi eta etxeko 

taldea aurretik doala) bertan behera geratzen bada, partidua ofizialki “jokatu gabeko 

partida”-tzat joko da. Ebatzi gabe dauden ekitaldiari buruzko apustu guztiak baliozkoak 

izango dira, baldin eta partida ondorengo 30 egunen barruan jokatzen bada. 

Partida bertan behera geratu zen unetik 30 egun pasatzen badira, ebatzi gabe dauden 

ekitaldiari buruzko apustu guztiak baliogabetuko dira.  

3. Handicap motako apustuak baliozkoak izateko, beharrezkoa da 9 sarrera oso jokatzea, edo 8 

sarrera eta erdi eta etxeko taldea markagailuan aurretik joatea. Beste edozein kasutan, 

apustu honi buruzko iragarpenak baliogabetuko dira. 

4. Karrera gehiago /gutxiago motako apustuak baliozkoak izateko, beharrezkoa da 9 sarrera oso 

jokatzea, edo 8 sarrera eta erdi eta etxeko taldea markagailuan aurretik joatea. Hala ere, 

sarrera kopuru horretara iritsi gabe lasterketa kopurua zehaztutakoa baino handiagoa bada, 

zehaztutako lasterketa kopurua gaindituko dutela iragarri duten apustuak irabazleak izango 

dira, eta gaindituko ez dutenak galtzaileak. Bestela, iragarpen hauek baliogabetuko dira. 

5. Berdinketa bat ekiditeko jokatzen diren gehiagozko sarrerak kontuan hartuko dira apustu 

ezberdinen irabazleak ebazteko orduan. 
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34. DARDOAK 

1. Ekitaldi baten emaitza bere amaieran lehiaketaren epaileek ematen dutena izango da, eta 

geroagoko erreklamazio edota deskalifikazioek ez dute apustuan eraginik izango. 

2. Ekitaldi bat burutzen ez bada (ez da jaurtiketa bat ere egiten) parte-hartzaileren bat falta 

delako (lesio batengatik edo dena delakoagatik), ekitaldi horri buruzko apustu guztiak 

baliogabetu egingo dira, baita “Ekitaldiaren irabazlea” apustuak ere, hurrengo txandara 

pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  
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35. SNOOKER 

1. Ekitaldi baten emaitza bere amaieran lehiaketaren epaileek ematen dutena izango da, eta 

geroagoko erreklamazio edota deskalifikazioek ez dute apustuan eraginik izango. 

2. Ekitaldi bat burutzen ez bada (partidaren puntu bat bera ere jokatzen ez bada) parte-

hartzaileren bat falta delako (lesio batengatik edo dena delakoagatik), ekitaldi horri buruzko 

apustu guztiak baliogabetu egingo dira, baita “Ekitaldiaren irabazlea” apustuak ere, hurrengo 

txandara pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  
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36. BADMINTONA 

1. Partidu bat jokatzen ez bada (partiduaren puntu bat bera ere jokatzen ez bada) parte-

hartzaileren bat falta delako (lesio batengatik edo dena delakoagatik), partida horri buruzko 

apustu guztiak baliogabetu egingo dira, baita “Partiduaren irabazlea” apustuak ere, hurrengo 

txandara pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  

2. Partidaren epaile ofizialak edo antolatzaile ofizialak hala erabakita adierazitako set-kopurua 

jokatzen ez bada, hark irabazletzat ematen duena izango da azken irabazlea. 

3. Txapelketa batean zehar partida bat aldez aurretik amaitzen bada (lesioagatik edo partaide 

bat egotzia bada), partidako irabazletzat lesionatu edo egotzia izan ez den jokalaria hartuko 

da, une horretan markagailuak adierazten duena kontuan hartu gabe. 

Ekitaldi hori buruzko apustuek indarrean jarraituko dute, baldin eta apustu haiei buruzko 

emaitza ziurra bada. 

Hala ere, ebatzi ahal izateko partida osoa jokatzea behar duten apustuen iragarpenak 

baliogabetuko dira. 

4. Lagunarteko partidetan, partida aldez aurretik amaitzen bada (lesioagatik edo partaide bat 

egotzia bada ), une horretan emaitza zehatzik ez duten apustu guztiak baliogabetuko dira. 

5. “Set kopurua” apustuetan, set bateko puntu bat jokatzen den momentutik, partiduko set 

kopuruari gehituko zaio.  

6. “X Seta: puntu gehiago / gutxiago” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “ X Seta: puntu 

gehiago / gutxiago”  apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra 

badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

7. “Puntu gehiago / gutxiago partiduan” apustua . Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen 

badute partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik,  “Puntu gehiago / 

gutxiago partiduan” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra 

badute. Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

8. “X Seta: puntu Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “X Seta: puntu Hándicap” 

apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra badute. Emaitza 

ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 

9.  “Puntuak guztira Hándicap” apustua. Ekitaldi baten epaileek amaitutzat ematen badute 

partidua, arrazoia edozein zelarik ere, partidu osoa jokatu aurretik, “Puntuak guztira 

Hándicap” apustuak baliogarriak izango dira ekitaldia amaitzerakoan emaitza ziurra badute. 

Emaitza ziurrik ez badago, apustu horren iragarpen guztiak baliogabetuko dira. 
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37. CURLING 

1. Ekitaldi baten emaitza bere amaieran lehiaketaren epaileek ematen dutena izango da, eta 

geroagoko erreklamazio edota deskalifikazioek ez dute apustuan eraginik izango. 

2. Ekitaldi bat burutzen ez bada (partidua hasten ez bada), ekitaldi horri buruzko apustu guztiak 

baliogabetu egingo dira, baita “Partiduaren irabazlea” apustuak ere, hurrengo txandara 

pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  
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38. MAHAI TENISA 

1. Partidu bat jokatzen ez bada (partiduaren puntu bat bera ere jokatzen ez bada) parte-

hartzaileren bat falta delako (lesio batengatik edo dena delakoagatik), partida horri 

buruzko apustu guztiak baliogabetu egingo dira, baita “Partiduaren irabazlea” apustuak 

ere, hurrengo txandara pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  

2. Partidaren epaile ofizialak edo antolatzaile ofizialak hala erabakita adierazitako set-kopurua 

jokatzen ez bada, hark irabazletzat ematen duena izango da azken irabazlea. 

3. Txapelketa batean zehar partida bat aldez aurretik amaitzen bada (lesioagatik edo partaide 

bat egotzia bada), partidako irabazletzat lesionatu edo egotzia izan ez den jokalaria 

hartuko da, une horretan markagailuak adierazten duena kontuan hartu gabe. 

Ekitaldi hori buruzko apustuek indarrean jarraituko dute, baldin eta apustu haiei buruzko 

emaitza ziurra bada. 

Hala ere, ebatzi ahal izateko partida osoa jokatzea behar duten apustuen iragarpenak 

baliogabetuko dira. 

4. Lagunarteko partidetan, partida aldez aurretik amaitzen bada (lesioagatik edo partaide bat 

egotzia bada ), une horretan emaitza zehatzik ez duten apustu guztiak baliogabetuko dira. 

5. “Set kopurua” apustuetan, set bateko puntu bat jokatzen den momentutik, partiduko set 

kopuruari gehituko zaio.  
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39. CRICKET 

1. Ekitaldi baten emaitza bere amaieran lehiaketaren epaileek ematen dutena izango da, eta 

geroagoko erreklamazio edota deskalifikazioek ez dute apustuan eraginik izango. 

2. Ekitaldi bat burutzen ez bada (partidua hasten ez bada), ekitaldi horri buruzko apustu 

guztiak baliogabetu egingo dira, baita “Partiduaren irabazlea” apustuak ere, hurrengo 

txandara pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  
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40. BELAR BOLA-JOKOA 

1. Ekitaldi baten emaitza bere amaieran lehiaketaren epaileek ematen dutena izango da, eta 

geroagoko erreklamazio edota deskalifikazioek ez dute apustuan eraginik izango. 

2. Ekitaldi bat burutzen ez bada (partidua hasten ez bada), ekitaldi horri buruzko apustu 

guztiak baliogabetu egingo dira, baita “Partiduaren irabazlea” apustuak ere, hurrengo 

txandara pasatzen den /diren jokalariari /jokalariei buruzkoak izan ezik.  
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41. LOTERIA 

1. Zozketaren emaitza ofiziala amaieran antolatzaileak ematen duena izango da. Ez dira 

kontuan hartuko geroago gertatutako aldaketak, apustuak erabakitzeko orduan. 

2. Zozketa bat ez bada egiten, zozketa horren gain egindako apustu guztiak baliogabetzat 

hartuko dira. 

3. Zozketa bat garatu ostean zozketa horren gain egindako apustuak baliogabetzat hartuko 

dira. 

4. RETA Sisteman zozketa baten data txarto jarrita badago, baina beste zozketekin nahasterik  

sorrarazten ez badu, zozketa horren gaineko apustuak balioduntzat hartuko dira. 

Adibidez: Ostiraleko Euromillones (2015-01-15). Urtarrilak 15 osteguna da, baina 

deskribapenak argi uzten du zozketa urtarrilak 16an, ostirala, ospatuko dela (urtarrilak 15, 

osteguna, ez dago Euromillones zozketarik). 

5. Zozketa baten gain egindako apustuak, koefizientea nabarmen oker badago, baliogabetzat 

hartuko dira. 
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ESKAINITAKO MERKATUEEN DESKRIBAPENA  

 

MERKATU GENERIKOAK 

 

PARTIDUAREN IRABAZLEA /1X2 

 

Ekitaldi baten, lasterketa baten, aldi baten, edo set baten (kirolaren arabera) irabazlea iragarri, 

berdinketa posible dela kontuan hartuz. Luzapena kontuan hartzen bada merkatu bakoitzaren 

enuntziatuan zehaztuko da.   

 

HÁNDICAP 

 

Ekitaldiaren azkenengo, set bateko edo aldi bateko irabazlea iragarri, partaideei abantaila edo 

desabantaila esleituz.  

 

GARAILEA ETA ALDEA 

 

Irabazle eta bere aurkarien edo bigarren sailkatuaren arteko aldea goletan, puntuetan edo 

tantoetan iragarri. 

 

PUNTU/GOL/TANTO/JOKO/SET/ROUND/KORNER GEHIAGO ALA GUTXIAGO 

 

Ea partaide batek edo bik lortutako golak, puntuak, roundak, jokoak, kornerrak, setak edo tantoak 

kopuru bat gaindituko ote dituen iragarri,  partiduaren amaieran edo aldi batean. 

 

 PUNTU/GOL/TANTO/KORNER KOPURUA BAKOITIA EDO BIKOITIA  

 

Ea partaide batek edo bik lortutako golak, puntuak, kornerrak, edo tantoak kopurua bakoitia edo 

bikoitia izango den iragarri, partiduaren amaieran edo aldi batean.   

 

GOLEGILEA PARTIDUAN ZEHAR 

 

Aldi baten edo txapelketaren goleatzailerik onena iragarri.  

 

LEHIAKETAREN TXAPELDUNA 

 

Txapelketa baten edo lehiaketa baten irabazlea iragarri. Bai Finalaren irabazlea play-off egongo 

balitz, eta bai lehena sailkapen batean, txapelketak liga formatua badauka kanporaketa gabe.  

 

PUNTU/GOL/TANTO GEHIEN LORTUKO DITUEN ZATIA 
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Iragarri zein aldian jokalari batek edo bik gol, puntu, tanto gehien lortu dituen. 

 

¿ ZEIN TALDEK LORTUKO DU X PUNTUA/GOLA/TANTOA? 

 

Zein taldek edo partaidek lortuko duen gol, puntu edo tanto zehatz bat.  

 

¿ ZEIN TALDE EDO PARTAIDE SAILKATUKO DA? 

 

Kanporaketa batean, zein talde edo partaide sailkatuko den hurrengo kanporaketarako. 

 

AUKERA BIKOITZA 

 

Berdinketa aukera dagoen ekitaldietan, bi aukera iragarri iragarpen batean. 

 

EMAITZA ZEHATZA 

 

Ekitaldiaren, zati baten edo set baten emaitza zehatza iragarri. 

 

BERDINKETA GABEKO APUSTUA 

 

Berdinketa aukera dauden ekitaldietan, aukera hau ezabatu eta ekitaldiaren edo zati baten  

txapeldunari buruzko apustua egin. Apustua baliogabetuko da berdinketa badago. 

 

GOLA EGINGO DUEN 1. TALDEA 

 

Zein talde izango den lehen edo azken gola /puntu edo tantoa lortzen iragarri.  

 

LORTUKO DUTE BI TALDEEK GOLA EGITEA? 

 

Ea bi taldeek ekitaldian edo zati batean tanto egingo duten.  

 

SET KOPURUA PARTIDUAN 

 

Jokoan egongo diren seten kopurua iragarri. 

 

EMAITZA SETETAN 

 

Emaitza setetan iragarri.  

 

PUNTU/GOL/TANTO/SET GEHIEN LORTZEN DUEN PARTAIDEAK  
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Zein partaide izango den gol,puntu,tanto,joko edo set kopuru bateraino lasterren iritsiko dena 

iragarri.   

 

AURRENEKO X-EN ARTEAN AMAITU  

 

Ea hautatutako partaidea ekitaldiaren lehenengo postuen artean amaituko den.    

 

POLE POSITION 

 

Nork lortuko duen pole position iragarri. 

 

BURUZ BURU 

 

Zein izango den bi aukeren arteko hoberen sailkatua ekitaldiaren amaieran. 

  

FUTBOLA 

 

HAT TRICK (HIRU GOL EDO GEHIAGO) 

 

Jokalari batek hiru gol edo gehiago sartuko dituen partiduan zehar edo zati batean iragarri. 

  

PARTIDAKO GOLEGILEA  

 

Iragarri ea jokalari batek gol bat edo gehiago sartuko dituen partidu batean edo zati batean.  

 

ATEA HUTSEAN 

 

Iragarri ea talde batek golen bat sartuko diotela ekitaldi batean edo zati batean.   

 

¿ LUZAPENA PARTIDUAN ? 

 

Iragarri partidua luzapenera helduko den.  

 

¿ PENALTI JAURTIKETAK? 

 

Iragarri ekitaldia penalti txandaraino helduko den.  

 

KORNER GEHIAGO ATERAKO DITUEN TALDEA 

 

Iragarri zein taldek botako dituen korner gehiago partiduan edo aldi batean.  

 

LEHENENGO/AZKEN KORNERRA 
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Iragarri zein taldek botako duen lehen edo azken kornerra partiduan edo aldi batean.  

 

¿ NOLA ERABAKIKO DA PARTIDUA? 

 

Iragarri ekitaldia ohiko denboran erabakiko den edo eskainitako beste eran.  

 

LEHEN GOLAREN MINUTUA 

 

Iragarri zein ekitaldiaren edo aldi baten minutuan lortuko den lehen gola.  

 

PENALTIA PARTIDUAN ZEHAR   

 

Iragarri ea partiduan edo aldi baten zehar penaltiren bat egongo den.  

 

EMAITZA X MINUTUTIK 

 

Iragarri emaitza zehaztutako minutu eta segundotik partiduaren amaieraraino.  

 

GOL GEHIAGO ALA GUTXIAGO X MINUTUTIK 

 

Iragarri emaitza zehaztutako minutu eta segundotik partiduaren amaieraraino.  

 

HURRENGO GOLAREN MINUTUA 

 

Lehen gola sartu den minutuari buruzko apustuetan, kontuan hartuko da golaren minutua eta 

segundo zehatzak.  

 

Apustu honetako aukera bakoitzean, zehaztuko da zein minutu eta segundoan hasten den aldia, 

eta zein minutu eta segundoan amaitzen den.   

 

1-X-2 LEHEN 10 MINUTUTAN 

 

Iragarri ekitaldiaren emaitza 9. minutuan eta 59. segundoraino (barne).  

 

Partidu bat bertan behera uzten bada eta RETA arautegiaren kariaz merkatuak baliogabetu behar 

dira, merkatua baliogabetu egingo da 9. minutu eta 59. segundo aurretik jokatu ez bada.  

 

TENISA 

 

¿ TIEBREAK PARTIDUAN? 
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Iragarri ea partidua tie breakoraino helduko den. 

 

¿ SETAREN BAT AMAITUKO DA 6:0 ó 0:6? 

 

Iragarri ea jokalariren bat amaituko den setaren bat jokorik gabe.  

 

TIE BREAKAREN EMAITZA 

 

Tie Breakaren emaitza iragarri.  

 

BEISBOLA 

 

¿ LUZAPENA PARTIDUAN ?   

 

Iragarri ea partidu batean beharrezkoa izango den luzapena irabazlea erabakitzeko.  

 

TXIRRINDULARITZA 

 

TALDE IRABAZLEA 

 

Iragarri nor izango den sailkapenaren lehen taldea itzuli baten amaieran.  

 

MENDIKO IRABAZLEA  

 

Iragarri zein txirrindulari izango den mendiko sailkapenean lehen postuan itzuli baten amaieran. 

 

ERREGULARTUSANUREN IRABAZLEA 

 

Iragarri nor izango den erregulartasunaren sailkapenean lehen postuan itzuli baten amaieran. 

 

AURRENEKO 10-REN ARTEAN AMAITU  

 

Iragarri ea txirrindulari bat sailkatuko den lehen hamarren artean sailkapen nagusian itzuli baten 

amaieran.  

 

GAZTEEN SAILKAPENAREN IRABAZLEA 

 

Iragarri  nor izango den lehengo gaztea gazteen arteko sailkapenean.  

 

1 FORMULA  

 

IRABAZLEAREN TALDEA 
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Iragarri zein automobil-taldekoa den Mundialeko sari Nagusi zehatz baten pilotu irabazlea.  

 

ITZULI AZKARRA 

 

Iragarri nork emango duen itzulirik azkarrena sari nagusi zehatz batean.  

 

ENTRENAMENDU LIBREETAN DENBORARIK ONENA 

 

Iragarri nork emango duen itzulirik azkarrena entrenamendu libreetan.  

 

¿ SAFETY CAR? 

 

Iragarri ea beharrezkoa izango den Safety car-aren irteera lasterketan zehar.   

 

ERRETIRATZEN LEHEN GIDARIA 

 

Iragarri zein automobila / pilotu izango den lehena erretiratzen sari nagusian. Itzuli berean 

erretiratze bat baino gehiago badago apustua baliogabetuko da.  

 

BOXEOA 

 

¿ ROUND GUZTIAK BETEKO DIRA? 

 

Iragarri ea antolatutako round guztiak jokatuko diren.  

 

GARAIPEN MOTA 

 

Iragarri ea garaipena KO bidez, puntuen bidez edo beste eskainitako aldagai baten bidez izango 

den.  

 

GOLFA 

 

KONPARAKETA 72 ZULO 

 

Iragarri zein jokalari egongo den hobeto sailkatuta 72 zulo jokatu eta gero.  

 

ZALDIAK / XARLANGOAK 

 

IRABAZLEA EDO KOKAPENA 

 

Iragarri ea aukera batek amaitzen duen lehen zehaztutako partaideen artean.  
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BIKIA 

 

Iragarri irabazlea eta bigarren sailkatua lasterketa batean, ordena zehaztuz.  

 

BIKI ITZULGARRIA  

 

Iragarri irabazlea eta bigarren sailkatua lasterketa batean, ordena zehazteko beharrik gabe. 

 

HIRUKOTE 

 

Iragarri irabazlea, bigarren eta hirugarren sailkatua lasterketa batean, ordena zehaztuz.  

 

HIRUKOTE ITZULGARRIA 

 

Iragarri irabazlea, bigarren eta hirugarren sailkatua lasterketa batean, ordena zehazteko beharrik 

gabe. 

 

LEHEN FABORITOA 

 

Iragarri faboritoen artean nork amaituko duen lehen postuan.  

 

GAURKOTASUNA 

 

EUROVISIOKO IRABAZLEA 

 

Iragarri Eurovision Ekitaldiaren irabazlea.  

 

OSCAR SARIAREN IRABAZALEA 

 

Iragarri Oscarseko sari mota bateko irabazlea.  

 

BURTSA 

 

IBEX 35-REN ALDAKUNTZA 

 

Iragarri IBEX35aren aldakuntza bere itxieran jardunaldi batean.  

 

ITXIERA BALIOA BAKOITIA EDO BIKOITIA 

 

Iragarri ea IBEX35ren balorea bere itxieran bakoitia edo bikoitia izango den jardunaldi batean. 
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AZKEN ZIFRA ITXIERA BALOREAN  

 

Iragarri balorearen zifra itxieran jardunaldi batean, dezimalak kontuan hartu gabe.   


