Общи правила за спорт футбол.
1. За футболни срещи са валидни резултатите, получени в редовното игрално време,
определено от организаторите на съответния турнир, освен ако не е посочено друго в
правилата на конкретния вид залог. Еврофутбол ООД може да обяви приемане на залози в
допълнителното игрално време (продълженията) и/или за излъчване на победител чрез
дузпи, за което уведомява участниците в игрите. В тези случаи се обозначава за коя част от
състезанието се предлагат съответните залози.
2. Информация за срещата като дата, начален час, текущ резултат, които са посочени в
програмата и на уебсайта, са само с информативна цел. Еврофутбол ООД не носи
отговорност за грешки или промени в информацията за конкретен мач.
3. Залози на взаимносвързани събития, не могат да бъдат комбинирани в една колонка
(например: Залози за един и същи отбор, състезател, среща и т.н.).
4. За залози от типа сбор голове, автоголовете се зачитат за отбора, в полза на който са
отбелязани, освен ако не е посочено друго в правилата на конкретния вид залог.
5. Печалбите се определят на база резултатите, определени от Еврофутбол ООД, на база
резулатите, обявени от официалния организатор на съответната среща, вкл. статистическите
данни за корнери, картони и т.н. В случай, че официалният организатор на срещата не
обявява статистически данни, резултатите се определят на база минимум два независими
един от друг източника.
6. При отлагане на мача или прекратяване преди изтичане на редовното игрално време и
неизиграване в рамките на 36 часа от първоначално обявения от организаторите час на
започване, остават валидни залозите за видовете залози, чиито резултат е бил определен
преди прекратяването. Всички останали видове залози, за които не са определени резултати
преди прекратяването на мача, се считат за познати с коефициент "1". Например: залози за
първо полувреме, при положение че мачът е прекъснат след края на първото полувреме и т.
н.
7. Домакинството в срещата се определя единствено и само от организатора на съответната
среща, независимо от това, на кой терен се играе. При промяна на домакинството в дадена
среща, всички залози приети за нея се определят за познати с коефициент "1". При наличие
на информация "Еврофутбол" ООД ще обозначава в програмата срещите, които се играят на
неутрален терен. В случай, че дадена среща не е обозначена в програмата, а се играе на
неутрален терен, това не прави резултата от нея невалиден.
8. При определяне на резултата, се зачитат само головете, които са зачетени от съдията и
са отразени в крайния резултат от срещата.
9. В случай, когато за изпълнен ъглов удар е отсъдено преизпълнение (пребиване) от
съдията, за изпълнен се зачита само един.
10. При определяне на картоните в срещата, се взимат предвид само картоните, отсъдени в
редовного игрално време на мача. Картоните, отсъдени в почивката между полувремената
или след обявяване от съдията на край на редовното игрално време, не се взимат предвид.
Картоните, отсъдени на треньор или играч докато е на резервната скамейка, НЕ СЕ
ЗАЧИТАТ. При залози за картони – жълтите картони се считат за 1, а червените за 2.
Вторите жълти картони, водещи до червен не се зачитат (т.е. максималния брой картони за
един играч е 3). При залози за картони (точки) – жълтите картони се считат за 10 точки, а

червените за 25 точки. Вторите жълти картони, водещи до червен не се зачитат (т.е.
максималния брой картони - точки за един играч е 35).
11. В случай на спорове относно даден вид залог, Еврофутбол ООД ще изчака решението на
регулаторния орган и след това ще определи печелившите залози.
12. При възникване на специфични условия, непозволяващи определяне по безспорен
начин на изхода от даден вид залог, Еврофутбол ООД може да определи в полза на
участниците всички изходи от този вид залог за познати с коефициент "1".
13. В случай, че даден футболист не вземе участие в мача, залозите приети за
възможностите той да отбележи гол (първи, последен, хеттрик и т.н.), се определят за
познати с коефициент "1".

