Totalizator ιπποδρόμου και απαιτούμενες αλλαγές στον κανονισμό του αμοιβαίου στοιχήματος
Μία μελέτη του cosmicway.net που έγινε τον Φεβρουάριο του 2010
1. Εισαγωγή
Το totalizator του Ελληνικού ιπποδρόμου είναι ηλικίας 12 ετών σήμερα, αφού πρωτομπήκε σε λειτουργία τον
Ιανουάριο του 1998. Με την εισαγωγή του συστήματος αυτού στον Ελληνικό ιππόδρομο έγινε δυνατό να παίζουμε ιππόδρομο από όποιο σημείο και να βρισκόμαστε, στο οποίο υπάρχει τερματικό μηχάνημα πώλησης
δελτίων ιπποδρομιακού στοιχήματος, με απώτατο χρόνο στοιχηματισμού την ώρα έναρξης της ιπποδρομίας.
Με την εισαγωγή του totalizator οι φίλιπποι μπορούσαν πλέον να παίζουν on-line και επίσης μπορούσαν πλέον να παίζουν και τα πολύπλοκα παιχνίδια, τρίο-τράϊκαστ-τετραπλό και σκορ, κάτι που χωρίς computer δεν γίνεται. Ταυτόχρονα όμως μερικοί κανονισμοί άλλαξαν, στις περισσότερες περιπτώσεις όχι επί τα βελτίω αλλά
με βασικό ζητούμενο την ταχύτητα των συναλλαγών στα νέα ταμεία. Έτσι επί παραδείγματι καταργήθηκαν τα
ανοιχτά σύνθετα και σύνθετα δίδυμα, τα οποία ο ιππόδρομος με το παλιό είδος ταμείων μπορούσε να τα εξυπηρετεί αλλά με το καινούριο μάλλον θα προκαλείτο συμφόρηση.
Εκτός από τα ανοιχτά παιχνίδια που καταργήθηκαν, εισήχθησαν και μερικοί μάλλον περίεργοι κανονισμοί που
αφορούν τις διαγραφές που όπως έχει αποδειχθεί δεν εξυπηρετούν σε τίποτα.
Στην πορεία, μετά από ένα μκρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας του totalizator, φάνηκαν
και μερικά άλλα προβλήματα που είχαν σχέση με τη σύνταξη των δελτίων.
Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα και σε ωρισμένα νεώτερα στην παρούσα αναφορά, ώστε να τα
έχουν υπ’ όψη τους οι αρμόδιοι του Οργανισμού Ιπποδρομιών. Είναι γνωστό ότι σήμερα, την ώρα που γράφεται η παρούσα αναφορά, ο Οργανισμός Ιπποδρομιών έχει ήδη υπ’ όψιν του τα σημεία εκείνα που χρήζουν παρεμβάσεως αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να έλθει σε συνεννόηση με την εταιρεία που ελέγχει το λογισμικό
του totalizator (Intralot S.A.) για να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες.

2. Ανοιχτά παιχνίδια
Ορθώς και αναπόφευκτα καταργήθηκαν τα ανοιχτά σύνθετα και σύνθετα-δίδυμα το 1998.
Απλά δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο σύστημα totalizator, μαζί με το τρίο-τράϊκαστ-τετραπλό και μαζί με τα υπόλοιπα παραδοσιακά παιχνίδια. Θα προκαλείτο συμφόρηση στα ταμεία του ιπποδρόμου / πρακτορείων και δεν θα μπορούσαν να γίνονται οι συναλλαγές.
Θα μπορούσε όμως σήμερα ο ιππόδρομος να τα επαναφέρει μόνο για μέσα στον ιππόδρομο.
Με τους ελάχιστους επισκέπτες που έχει σήμερα ο ιππόδρομος Μαρκοπούλου, θα ήταν ένα σημαντικό κίνητρο και θα είχε ευμενή απήχηση. Η αγορά θα είναι κλειστή για τα πρακτορεία και το παιχνίδι αυτό θα παίζεται
μόνο στον ιππόδρομο.
Αναφέρουμε δε και ότι ένας ολόκληρος όροφος στο Μαρκόπουλο έχει κλείσει σήμερα λόγω έλλειψης πελατών,
σε πλήρη αντίθεση με το Φάληρο του 1998 βέβαια όπου υπήρχαν ακόμα και υπαίθρια ταμεία, τα οποία έπαιζαν όλα.

3. Διαγραφές
Το παλιό σύστημα διαγραφών -προ totalizator- που ξέραμε ήταν εξαιρετικά απλό.
Για τα παιχνίδια του ενός σκέλους (όπως γκανιάν – δίδυμο – φορκάστ) κάθε χαρτάκι επιστρεφόταν και ο φίλιππος μπορούσε να κόψει καινούρια, στα άλογα που απέμεναν.
Για τα σύνθετα, σύνθετα δίδυμα ίσχυε πρακτικά το ίδιο, εκτός από την περίπτωση του πρακτορειακού συνθέτου. Το πρακτορειακό σύνθετο (ή προ-σύνθετο) διέφερε από το ιπποδρομιακό ως προς το ότι ήταν κλειστό,
δεν παιζόταν σε δύο δόσεις δηλαδή. Ο κανονισμός γι αυτό ήταν ότι σε περίπτωση διαγραφής είτε στο α’ σκέλος είτε στο β’ σκέλος, ο παίκτης έπαιρνε τα λεφτά του πίσω. Ο κανονισμός για τις διαγραφές στο προ-σύνθετο ήταν λίγο επιεικής, αφού έπαιρνες τα λεφτά σου πίσω ακόμα και στην περίπτωση που είχες χάσει στο πρώτο σκέλος και η διαγραφή επήρχετο στο δεύτερο.
Ο νέος τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ο ιππόδρομος τις διαγραφές είναι λανθασμένος.
Απλά παιχνίδια: Στα απλά παιχνίδια το δελτίο δεν θεωρείται άκυρο αλλά το άλογο που διεγράφη αντικαθίσταται με το πρώτο φαβορί γκανιάν. Δηλαδή αν παίζεις γκανιάν το «5» και το «5» διαγραφεί και στον πίνακα γκα-
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το «5» τότε στο κάνουν «3-πρώτο φαβορί πίνακα γκανιάν» ή αν το πρώτο φαβορί γκανιάν είναι το «3» στο κάνουν «3-δεύτερο φαβορί γκανιάν». Μπορείς βέβαια να το ακυρώσεις το στοίχημα ή να το αντικαταστήσεις και
αυτά ισχύουν μόνο για την περίπτωση που σου μείνει στο χέρι.
Πολύπλοκα παιχνίδια: Στα πολύπλοκα παιχνίδια, τρίο-τράϊκαστ-τετραπλό, όλα τα στοιχήματα που περιέχουν
ίππο που διεγράφη ακυρώνονται και τα χρήματα επιστρέφονται.
Σύνθετο, σύνθετο δίδυμο, σύνθετο φορκάστ: Τα σύνθετα και σύνθετα δίδυμα είναι κλειστά παιχνίδια, όπως
και το σύνθετο φορκάστ, το οποίο εισήχθη το 2005 και δεν υπήρχε πιό πριν. Σ’ αυτά τα παιχνίδια αν η διαγραφή είναι στο πρώτο σκέλος, ο παίκτης μπορεί να το ακυρώσει αλλοιώς στη θέση του ίππου που διεγράφη μετράει το «φαβορί γκανιάν». Αν η διαγραφή είναι στο δεύτερο σκέλος και περνάει το πρώτο τότε ο παίκτης έχει
το κάνει αλλαγή ίππου (εκδίδεται διορθωτικό δελτίο β’ σκέλους). Αν όμως δεν κάνει την αλλαγή τότε το στοίχημα ακυρώνεται και τα χρήματα επιστρέφονται (χωρίς «μεταφορά» στο φαβορί γκανιάν).
Στο σύνθετο και στα σύνθετα δίδυμα/φορκάστ αν δεν περνάει το πρώτο σκέλος και προκύψει διαγραφή στο
δεύτερο σκέλος, τα χρήματα θεωρούνται χαμένα.
Σκορ: Το σκορ-6, το σκορ-4 ξεκίνησαν να παίζονται το 1998 και το σκορ-9 ξεκίνησε το 2003. Στα παιχνίδια
σκορ σε περίπτωση διαγραφής οι αλλαγές δεν επιτρέπονται εκτός αν είναι το πρώτο σκέλος, οπότε υπάρχει η
δυνατότητα να ακυρωθεί ολόκληρο το σύστημα. Σε περίπτωση διαγραφής στη θέση του ίππου που διεγράφη
λογαριάζεται το πρώτο φαβορί γκανιάν.
3.1. Κριτική του κανονισμού διαγραφών
3.1.1. Μεταφορά στο φαβορί
Κανένας δεν συμφωνεί μ’ αυτό το σύστημα και δεν το εμπιστεύεται. Ακόμα και αν θέλουμε τo «πρώτο φαβορί
γκανιάν» θα προτιμήσουμε να κάνουμε την ακύρωση και μετά να μας το ξανακόψουν και αυτό γιατί ο πίνακας
γκανιάν μπορεί να αλλάξει απρόοπτα και να καταλήξουμε να παίζουμε άλλα από αυτά που θέλαμε.
Ο ιππόδρομος δεν κερδίζει τίποτα έτσι αφού μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις μένουν τα χαρτάκια στα χέρια των
παικτών και παίζουν βάσει της «μεταφοράς στοιχήματος» που εκτελεί αυτόματα το σύστημα. Ο κανονισμός
αυτός είναι παράνομος, αν όχι με την έννοια ότι θα μπορούσε κανείς να διεκδικήσει τα λεφτά του πίσω μετά
από μία ενδεχόμενη και συγκεκριμένη στοιχηματική απώλεια, οπωσδήποτε με την έννοια ότι έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του δικαίου και τα Ανώτατα Δικαστήρια θα τον ακύρωναν αμέσως.
3.1.2 Σκορ
Στο σκορ η μέθοδος που ακολουθείται στις περιπτώσεις διαγραφών είναι όχι μόνο μη αρεστή στους φιλίππους
αλλά σκανδαλώδης.
Όχι μόνο δεν επιτρέπεται στον παίκτη να χειριστεί τις διαγραφές μόνος του αλλά έχει επικρατήσει όσοι έχουν
σκορ-6 που περνάει να δημιουργούν ένα πλασματικό φαβορί στο γκανιάν για να κόψουν την τύχη των υπολοίπων παικτών.
Κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπονται οι αλλαγές, ή σε περίπτωση που αυτό κρίνεται ανέφικτο λόγω μεγάλου
συνωστισμού στα ταμεία, θα μπορούσε να γίνεται η μεταφορά στον πρώτο φαβορί ίππο που προκύπτει από
τα ποσοστά κάλυψης των ίππων στο σύνολο των στηλών σκορ που παίχτηκαν. Αυτή είναι η σωστή μέθοδος,
αν πρόκειται να γίνονται μεταφορές, και δεν θα μπορεί να υπάρξει λαθροχειρία.

4. Θέματα σύνταξης δελτίου
Στις περιπτώσεις διαγραφών υπάρχουν δυστυχώς και προγραμματιστικά λάθη του συστήματος που δυσχεραίνουν τις συναλλαγές και προκαλούν αδικίες.
Τα προβλήματα αυτά υπάρχουν επειδή το σύστημα δεν δέχεται κλασματικές μονάδες (δηλ. στοίχημα λιγώτερο
από 50 λεπτά)
Θα το εξηγήσουμε με ένα απλό παράδειγμα:
Έστω ότι έχω το εξής παιχνίδι συνθέτου διδύμου:
1-2 / 1 # 2-3-4-5.
Αυτό είναι η συντομογραφία του 1-2 / 1-2 και 1-2 / 1-3 και 1-2 / 1-4 και 1-2 / 1-5.
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Αν τώρα διαγραφεί το 1 στο β’ σκέλος μπορεί να θέλω να το κάνω 2-3-4-5 συνδυαστικό, μεταξύ άλλων πιθανών επιλογών. Δεν μου επιτρέπεται όμως επειδή το αρχικό 1 # 2-3-4-5 είναι 4 μονάδες ενώ το συνδυαστικό 23-4-5 είναι 6 μονάδες.
Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα το σύστημα να με πληρώνει με τα 4/6 της αποδόσεως και να δέχεται την κλασματική μονάδα, για την ειδική περίπτωση της διαγραφής μόνο.
Με τον τρόπο αυτό λύνονται όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη σύνταξη των «διορθωτικών δελτίων»
και τα «λογικά αδιέξοδα» που σχετίζονται με την συμπλήρωση αυτών των δελτίων.

5. Ακυρώσεις στοιχημάτων
Ο κανονισμός που αφορούσε την απόσυρση στοιχήματος στον παλιό ιππόδρομο ήταν ο εξής:
Αν το χαρτάκι σου «κόλλαγε» γινόταν, αν δεν «κόλλαγε» δεν γινόταν. Τα χαρτάκια στον τοίχο είχαν εκτός από
νούμερα συνδυασμών και αύξοντες αριθμούς. Έκοβες λοιπόν 2-5, ήταν λάθος, το έδινες πίσω και ζήταγες άλλο. Αλλά, αν μέχρι να αντιληφθείς το λάθος είχαν κοπεί κι άλλα 2-5 και είχε περάσει ο αύξοντας αριθμός τότε
δεν είχες το δικαίωμα εσύ ή ο ταμίας να το αλλάξεις. Θα έβλεπε μετά ο έλεγχος ότι τα χαρτάκια που απέμειναν
με «2-5» δεν έχουν συνεχόμενους αύξοντες αριθμούς και θα τιμωρούσε τον ταμία με πρόστιμο, συν το κόστος
των δελτίων που ξαναγύρισαν πίσω στον Ο.Δ.Ι.Ε. αντικανονικά.
Σε μιά τέτοια περίπτωση πάντα μπορούσε βέβαια να πουληθεί το «ξεκάρφωτο» 2-5 και να τα βρίσκαμε με κάποιον από τους επόμενους πελάτες αν περιμέναμε, αλλά οπωσδήποτε ο κανονισμός ακολουθείτο αυστηρά και
απαρέγκλιτα στα ταμεία.
Με το totalizator προσπάθησαν να εφαρμόσουν ένα σχεδόν πανομοιότυπο κανονισμό για την απόσυρση στοιχήματος:
Η τελευταία συναλλαγή μπορεί να ακυρωθεί αλλά αν γίνει μία ενδιάμεση συναλλαγή τότε η ακύρωση απαγορεύεται. Αυτό όμως με προφορική εντολή προς τους ταμίες, ενώ το σύστημα το ίδιο ότι απόσυρση στοιχήματος και να του ζητήσεις την εκτελεί.
5.1. Κριτική του κανονισμού αποσύρσεων
Ο κανονισμός είναι ανεφάρμοστος.
Έχει καταλήξει να μην εφαρμόζεται καθόλου, να μην δίνει κανένας σημασία και να γίνεται ευρέως χρήση της
δυνατότητας απόσυρσης από όποιον θέλει για να παραπλανούνται οι άλλοι παίκτες (με τις πλασματικές ενδείξεις στα totalizator displays).
Αυτά συμβαίνουν επειδή:
α) Δεν γίνεται αυτόματα από το σύστημα.
β) Οι προφορικές εντολές προς τους ταμίες και πράκτορες, ξεχνιούνται ή καταστρατηγούνται.
γ) Ο κανονισμός έχει όντως πρόβλημα αφού τα ταμεία πουλάνε τώρα όλα τα είδη στοιχημάτων, ανάμικτα, και
συνεπώς τα λάθη είναι πλέον πολύ συχνά και αναπόφευκτα.
Στον Ο.Π.Α.Π. οι αποσύρσεις επιτρέπονται για 5 λεπτά μετά την έκδοση του κάθε δελτίου στοιχήματος (βάσει
χρονολογικής σήμανσης του δελτίου) και μετά την παρέλευση του πενταλέπτου το τερματικό δεν τις εκτελεί.
Για πολύ έκτακτες περιπτώσεις, υπάρχει «red phone» και φυσικά δεν γίνεται κατάχρηση του, αφού θα υπάρξει
επίπληξη αν το κάνει κανείς συνέχεια.
Αυτή τη στιγμή ο Ο.Δ.Ι.Ε. λειτουργεί παράνομα σ’ αυτό το ζήτημα, αφού ούτε τον δικό του κανονισμό εφαρμόζει, ούτε τον τροποποιεί για να εφαρμόσει έναν πιό πρακτικό στη θέση του !
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6. Totalizator displays
Τα totalizator displays του ιπποδρόμου έχουν διάφορα προβλήματα, τα οποία θέλουν διόρθωση:
α) Πίνακες διδύμου-φορκάστ-συνθέτου
Στους πινακες αυτούς δεν χωράει περισσότερο από 7 x 7 και βγαίνουν τα γνωστά και πολύ ενοχλητικά
«συμπληρώματα». Θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι 9 x 9.
β) Τρίο – τράϊκαστ – τετραπλό
Έχουμε βαρεθεί να ακούμε «δεν το έχει ο πίνακας» μετά από κάθε ιπποδρομία.
Ένα εργαλείο «search» θα μπορούσε να φτιαχτεί στην ιστοσελίδα των στοιχηματικών δεδομένων, το οποίο να
απαντάει στην ερώτηση «πόσο δίνει το τρίο 7-9-11» επί παραδείγματι.

7. Περιορισμοί στο τετραπλό – τράϊκαστ
Αναφερόμαστε στον περιορισμό των 8 συμμετοχών για τη διεξαγωγή τετραπλού και των 7 συμμετοχών για τη
διεξαγωγή τράϊκαστ. Οι περιορισμοί αυτοί είναι άχρηστοι και οικονομικά ζημιογόνοι.

8. Δελτία συστημάτων σκορ
Παρ’ όλο που τα παιχνίδια σκορ, και ειδικά το σκορ-6, είναι σήμερα εξαιρετικά δημοφιλή, δεν υπάρχουν ειδικά
δελτία για πολύστηλα συστήματα. Ο Ο.Π.Α.Π. στο δικό του τερματικό μηχάνημα δέχεται πολύστηλα δελτία σε
μορφή ζιπαρισμένου αρχείου computer, έχοντας έτσι καταργήσει και την εκτύπωση και την πληκτρολόγηση
των παιχνιδιών.
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