KAPITTEL 14
5+ / QUINTÉ PLUS-VEDDEMÅL
Artikkel 95.1
1) Det kan organiseres veddemål kalt "Quinté Plus" for bestemte løp som er angitt i det offisielle
programmet.
Et "Quinté Plus"-veddemål går ut på å angi fem hester i samme løp og presisere deres rekkefølge i
mål.
"Quinté Plus"-veddemålet kan også tilbys under et eget kommersielt navn som spillerne blir
informert om. Dette kommersielle navnet er «5+». Bestemmelsene for "Quinté Plus"-veddemålet i
dette dokumentet gjelder da veddemålet som tilbys under det tilsvarende kommersielle navnet.
Et "Quinté Plus"-veddemål anses som vinnende hvis minst tre av de fem spilte hestene oppnår de tre
første plassene i løpet, med unntak for det som er angitt i avsnitt c) 2. nedenfor.
a) Veddemålet utløser en gevinst kalt "Quinté Plus i riktig rekkefølge" hvis de fem spilte hestene
vinner de fem første plassene i den rekkefølgen som ble angitt av spilleren;
b) Veddemålet utløser en gevinst "Quinté Plus i vilkårlig rekkefølge" hvis de fem spilte hestene vinner
de fem første plassene i en annen rekkefølge enn den som ble angitt av spilleren;
c) Med unntak av de tilfellene som er angitt i artikkel 95.9, utløser dessuten alle kombinasjoner av
fem hester som omfatter fire hester som oppnådde de fem første plassene i løpet, uansett hvilken
relativ rekkefølge spilleren oppga for disse fire hestene, samt én hest som fikk en dårligere plassering
enn femte plass, en gevinst kalt:
1. "Bonus 4" hvis disse fire hestene fikk de fire første plassene i løpet;
2. "Bonus 4sur5" hvis én av disse fire hestene fikk femteplass;
d) Alle kombinasjoner av fem hester som omfatter tre hester plassert blant de tre første plassene i
løpet, uansett hvilken innbyrdes rekkefølge spilleren oppga for disse tre hestene, samt to hester som
begge fikk en dårligere plassering enn femte plass, utløser dessuten en gevinst kalt "Bonus 3"
bortsett fra de tilfellene som er angitt i artikkel 95.9.
Hver hest som deltar i løpet, behandles separat med hensyn til fastsettelse av de vinnende
kombinasjonene.
2) Et "Plussnummer" ("N° Plus") («Lykketall») fra 0001 til 3000 som fastsettes tilfeldig av det sentrale
elektroniske systemet til PMU, tildeles hvert "Quinté Plus" spill som spilleren har spilt, iht. artikkel
95.8.
I. Quinté Plus-veddemål med "Tirelire" («Lykketall») -jackpot
Etter den bekreftede starten på løpet som "Quinté Plus"-veddemålet er basert på, velger PMUs
elektroniske system tilfeldig ett eneste nummer fra og med 0001 og til og med 3000. Dette
nummeret kalles "vinnende plussnummer" ("N° Plus Gagnant") («Lykketall»).
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Når en "Quinté Plus"-rekke som utløser en gevinst "i riktig rekkefølge" iht. artikkel 95.1 a), omfatter
det "vinnende plussnummeret" ("N° Plus Gagnant")(«Lykketall»), gir den også rett til utbetaling av
"Tirelire" («Lykketall») -jackpotgevinsten iht. reglene i artikkel 95.9.4.1) nedenfor.
II. a) Når et "Quinté Plus"-veddemål omfatter kombinasjonen i artikkel 95.1.1 b) og det "vinnende
plussnummeret" ("N° Plus Gagnant") («Lykketall»), gir det rett til gevinsten i vilkårlig rekkefølge,
ganget med ti.
b) Når et "Quinté Plus"-veddemål omfatter kombinasjonen iht. artikkel 95.1.1 c) 1. og det "vinnende
plussnummeret" ("N° Plus Gagnant") («Lykketall»), gir det rett til "Bonus 4"-gevinsten ganget med ti.
c) Når et "Quinté Plus"-veddemål omfatter kombinasjonen i artikkel 95.1.1 c) 2. og det "vinnende
plussnummeret" ("N° Plus Gagnant") («Lykketall»), gir det rett til "Bonus 4sur5"-gevinsten ganget
med ti.
d) Når et "Quinté Plus"-veddemål omfatter kombinasjonen i artikkel 95.1.1 d) og det "vinnende
plussnummeret" ("N° Plus Gagnant") («Lykketall»), gir det rett til "Bonus 3"-gevinsten ganget med ti.
e) Etter anvendelse av artikkel 95.4 II nedenfor, hvis spillerens veddemål omfatter én eller flere ikkestartende hester, skal uttrykkene "Bonus 4-gevinst", "Bonus 4sur5-gevinst" og "Bonus 3-gevinst" i
avsnittene c) 1., c) 2. og d) ovenfor tolkes i betydningen summen av gevinstene for "Bonus 4", "Bonus
4sur5" og "Bonus 3" som utløses ved anvendelse av artikkel 95.4 I nedenfor.
Artikkel 95.2
Opphevet ved forordning av 15. november 2011 som endrer forordningen av 13. september 1985 om
regulering av den gjensidige urbane veddemålsordningen og travbaner.
Artikkel 95.3
1) Ved "dødt løp" anses følgende kombinasjoner som vinnende for en "Quinté Plus"-gevinst:
a) Ved "dødt løp" mellom fem hester eller mer på førsteplass, er de vinnende kombinasjonene for en
"Quinté Plus"-gevinst alle kombinasjoner av hestene som fikk førsteplass, i grupper på fem. For hver
kombinasjon foreligger en unik gevinst for de 120 mulige rangeringsrekkefølgene til de fem hestene i
denne kombinasjonen.
b) Ved "dødt løp" mellom fire hester som deler førsteplassen og én eller flere hester på femteplass,
er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av de fire hestene som
fikk førsteplass, med én av hestene på femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de 24 permutasjonene der hestene som
fikk førsteplass, var blitt spilt til de fire første plassene.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 96 permutasjonene der en hvilken som
helst av hestene som fikk førsteplass, var blitt spilt til femteplass.
c) Ved "dødt løp" mellom tre hester som deler førsteplassen og to hester eller mer som deler
fjerdeplassen, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av de
tre hestene som fikk førsteplass, med to av hestene på fjerdeplass.
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For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de 12 permutasjonene der de tre hestene
som fikk førsteplass, var blitt spilt til de tre første plassene og to av hestene som fikk fjerdeplass, var
blitt spilt til fjerde- og femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 108 permutasjonene der en hvilken som
helst av hestene som fikk førsteplass, var blitt spilt til fjerde- eller femteplass.
d) Ved "dødt løp" mellom tre hester som deler førsteplassen, én enkelt hest på fjerdeplass og én eller
flere hester på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst
kombinasjonene av de tre hestene som fikk førsteplass, med hesten på fjerdeplass og en av hestene
på femteplass. For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de seks permutasjonene
der hestene som fikk førsteplass, var blitt spilt til de tre første plassene og hesten som fikk
fjerdeplass, var blitt spilt til fjerdeplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 114 permutasjonene der en hvilken som
helst av hestene som fikk førsteplass, var blitt spilt til fjerde- eller femteplass eller der hesten som
fikk fjerdeplass, var blitt spilt til femteplass.
e) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen og tre hester eller mer som deler
tredjeplassen, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av to
hester som fikk førsteplass, med tre hester på tredjeplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de 12 permutasjonene der de to hestene
som fikk førsteplass, var blitt spilt til de to første plassene og tre av hestene som fikk tredjeplass, var
blitt spilt til tredje-, fjerde- og femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 108 permutasjonene der en av hestene
som fikk førsteplass, var blitt spilt til tredje-, fjerde- eller femteplass.
f) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen, to hester på tredjeplassen og én eller
flere hester på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst
kombinasjonene av de to hestene som fikk førsteplass, med de to hestene på tredjeplass og en av
hestene på femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de fire permutasjonene der hestene som
fikk førsteplass, var blitt spilt til de to første plassene, og hestene som fikk tredjeplass, var blitt spilt
til tredje- og fjerdeplass. For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 116
permutasjonene der en av hestene som fikk førsteplass, var blitt spilt til tredje-, fjerde- eller
femteplass eller der en av hestene som fikk tredjeplass, var blitt spilt til første-, andre- eller
femteplass.
g) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen, én enkelt hest på tredjeplass og to
hester eller mer på fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst
kombinasjonene av de to hestene som fikk førsteplass, med hesten på tredjeplass og to av hestene
på fjerdeplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de fire permutasjonene der hestene som
fikk førsteplass, var blitt spilt til de to første plassene og to av hestene som fikk fjerdeplass, var blitt
spilt til fjerde- og femteplass.
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For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 116 permutasjonene der en av hestene
som fikk førsteplass, var blitt spilt til tredje-, fjerde- eller femteplass eller der en av hestene som fikk
fjerdeplass, var blitt spilt til første-, andre- eller tredjeplass.
h) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen, en hest på tredjeplass, en hest på
fjerdeplass og én eller flere hester på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté
Plus"-gevinst kombinasjonene av de to hestene som fikk førsteplass, med hestene på tredje- og
fjerdeplass og en av hestene på femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de to permutasjonene der de to hestene
som fikk førsteplass, var blitt spilt til de to første plassene, hesten på tredjeplass var blitt spilt til
tredjeplass, hesten på fjerdeplass var blitt spilt til fjerdeplass og hesten på femteplass var blitt spilt til
femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 118 permutasjonene der en av hestene
som fikk førsteplass, var blitt spilt til tredje-, fjerde- eller femteplass eller der en av de tre andre
hestene var blitt spilt til en annen plass enn den som svarer til plassen den fikk i mål.
i) Ved "dødt løp" mellom fire hester eller mer på andreplass, er de vinnende kombinasjonene for en
"Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass med fire av hestene som fikk
andreplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de 24 permutasjonene der hesten som
fikk førsteplass, var blitt spilt til førsteplass. For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige
rekkefølgen de 96 permutasjonene der hesten som fikk førsteplass, ikke var blitt spilt til førsteplass.
j) Ved "dødt løp" mellom tre hester som deler andreplassen og én eller flere hester på femteplass, er
de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplass, med de tre hestene på andreplass og én av hestene på femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de seks permutasjonene der hesten som
fikk førsteplass, var blitt spilt til førsteplass, og en hvilken som helst av hestene på femteplass var
blitt spilt til femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 114 permutasjonene der hesten som
fikk førsteplass eller en hvilken som helst av hestene på femteplass, var blitt spilt til en annen
plassering enn den som den fikk i mål.
k) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler andreplassen og to hester eller mer på fjerdeplass, er
de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplass, med de to hestene på andreplass og to av hestene på fjerdeplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de fire permutasjonene der de to hestene
som fikk andreplass, var blitt spilt til andre- og tredjeplass og hestene som fikk fjerdeplass, var blitt
spilt til fjerde- og femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 116 permutasjonene der hesten som
fikk førsteplass, var blitt spilt til andre-, tredje-, fjerde- eller femteplass eller der en av hestene som
fikk andreplass, var blitt spilt til første-, fjerde- eller femteplass.
l) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler andreplassen, en hest på fjerdeplass og én eller flere
hester på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene
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av hesten som fikk førsteplass, med de to hestene på andreplass, hesten på fjerdeplass og én av
hestene på femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de to permutasjonene der hesten som fikk
førsteplass, var blitt spilt til førsteplass, hesten som fikk fjerdeplass, var blitt spilt til fjerdeplass og en
hvilken som helst av hestene på femteplass var blitt spilt til femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 118 permutasjonene der hesten som
fikk førsteplass, hesten på fjerdeplass eller hesten på femteplass var blitt spilt til en annen plassering
enn den som den fikk i mål.
m) Ved "dødt løp" mellom tre hester eller mer på tredjeplass, er de vinnende kombinasjonene for en
"Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass og hesten på andreplass med
tre av hestene som fikk tredjeplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de seks permutasjonene der hesten som
fikk førsteplass, var blitt spilt til førsteplass, og hesten som fikk andreplass, var blitt spilt til
femteplass. For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 114 permutasjonene der
hesten som fikk førsteplass eller hesten som fikk andreplass, var blitt spilt til en annen plassering enn
den som den fikk i mål.
n) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler tredjeplassen og én eller flere hester på femteplass, er
de vinnende kombinasjonene for en "Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplass, med hesten på andreplass, med de to hestene på tredjeplass og med én av hestene på
femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de to permutasjonene der hesten som fikk
førsteplass, var blitt spilt til førsteplass, hesten som fikk andreplass, var blitt spilt til andreplass og
hesten som fikk femteplass, var blitt spilt til femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 118 permutasjonene der hestene som
fikk første-, andre- eller femteplass, var blitt spilt til en annen plassering enn den som de fikk i mål.
o) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for en
"Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass og
hesten på tredjeplass med to av hestene som fikk fjerdeplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen de to permutasjonene der hesten som fikk
førsteplass, var blitt spilt til førsteplass, hesten som fikk andreplass, var blitt spilt til andreplass og
hesten som fikk tredjeplass, var blitt spilt til tredjeplass.
For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 118 permutasjonene der hestene som
fikk første-, andre- eller tredjeplass, var blitt spilt til en annen plassering enn den som de fikk i mål.
p) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for en
"Quinté Plus"-gevinst kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass,
hesten på tredjeplass og hesten på fjerdeplass med én av hestene som fikk femteplass.
For hver kombinasjon omfatter den nøyaktige rekkefølgen satsingen av de fire første hestene på
deres respektive plasser i mål.
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For hver kombinasjon omfatter den vilkårlige rekkefølgen de 119 permutasjonene der én av de fem
hestene var blitt spilt til en annen plassering enn den som den fikk i mål.
2) Ved "dødt løp" anses følgende kombinasjoner som vinnende for "Bonus 4"-gevinsten, med
forbehold for det som er angitt i artikkel 95.9.
a) Ved "dødt løp" mellom fire hester eller mer på førsteplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av hestene som fikk førsteplass, i grupper på fire, og en hest
som oppnådde dårligere enn femteplass.
b) Ved "dødt løp" mellom tre hester som deler førsteplassen og én eller flere hester på fjerdeplass, er
de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av de tre hestene som fikk
førsteplass, én av hestene på fjerdeplass og en hest som oppnådde dårligere enn femteplass.
c) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen og to hester eller mer på tredjeplass, er
de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av de to hestene som fikk
førsteplass, to av hestene på tredjeplass og en hest som oppnådde dårligere enn femteplass.
d) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen, én enkelt hest på tredjeplass og én eller
flere hester på fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene
av de to hestene som fikk førsteplass, hesten på tredjeplass, én av hestene på fjerdeplass og en hest
som oppnådde dårligere enn femteplass.
e) Ved "dødt løp" mellom tre hester eller mer på andreplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av hestene som fikk førsteplass, tre av hestene som fikk
andreplass, samt en hest som oppnådde dårligere enn femteplass.
f) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler andreplassen og én eller flere hester på fjerdeplass, er
de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplass, de to hestene på andreplass, én av hestene på fjerdeplass, samt en hest som oppnådde
dårligere enn femteplass.
g) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på tredjeplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass, to
av hestene som fikk tredjeplass i gruppe på to, samt en hest som oppnådde dårligere enn femteplass.
h) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass,
hesten som fikk tredjeplass, én av hestene som fikk fjerdeplass, samt en hest som oppnådde
dårligere enn femteplass.
i) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass,
hesten som fikk tredjeplass, hesten som fikk fjerdeplass, samt en hest som oppnådde dårligere enn
femteplass.
3) Ved "dødt løp" anses følgende kombinasjoner som vinnende for "Bonus 4sur5"-gevinsten, med
forbehold for det som er angitt i artikkel 95.9.
a) Ved "dødt løp" mellom fire hester som deler førsteplassen og én eller flere hester på femteplass,
er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av de tre hestene som
fikk førsteplass med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av tre av hestene på
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førsteplass med én av hestene på femteplass og med en hest som oppnådde dårligere enn
femteplass.
b) Ved "dødt løp" mellom tre hester som deler førsteplassen og to hester eller mer på fjerdeplass, er
de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av to av de tre hestene
som fikk førsteplass, med to av hestene på fjerdeplass og med en hest som oppnådde dårligere enn
femteplass, eller kombinasjonene av to av de tre hestene på førsteplass med tre av hestene på
fjerdeplass.
c) Ved "dødt løp" mellom tre hester på førsteplass, en hest på fjerdeplass og én eller flere hester på
femteplass, er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av de tre
hestene som fikk førsteplassen, med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av de tre
hestene på førsteplass med én av hestene på femteplass og én av hestene som kom etter
femteplassen, eller kombinasjonene av to av hestene på førsteplass med hesten på fjerdeplass og
med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av to av hestene på førsteplass med hesten
på fjerdeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplassen.
d) Ved "dødt løp" mellom to hester som deler førsteplassen og tre hester eller mer på tredjeplass, er
de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av én av hestene som
fikk førsteplass, med fire av hestene på tredjeplass, eller kombinasjonene av én av hestene på
førsteplass med tre av hestene på tredjeplass og med en hest som kom etter femteplassen.
e) Ved "dødt løp" mellom to hester på førsteplass, to hester på tredjeplass og én eller flere hester på
femteplass, er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av de to
hestene som fikk førsteplassen, med én av de to hestene på tredjeplass og med to av hestene på
femteplass, eller kombinasjonene av de to hestene på førsteplass med én av hestene på tredjeplass,
med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller
kombinasjonene av én av de to hestene på førsteplass med de to hestene på tredjeplass og med to
av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av to av hestene på førsteplass med de to hestene
på tredjeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplassen.
f) Ved "dødt løp" mellom to hester på førsteplass, en hest på tredjeplass og to hester eller mer på
fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av de to
hestene som fikk førsteplassen og med tre av hestene på fjerdeplass, eller kombinasjonene av de to
hestene på førsteplass med to av hestene på fjerdeplass og med en hest som kom etter
femteplassen, eller kombinasjonene av én av hestene på førsteplass med hesten på tredjeplass og
med tre av hestene på fjerdeplass, eller kombinasjonene av én av hestene på førsteplass med hesten
på tredjeplass, med to av hestene på fjerdeplass og med en hest som kom etter femteplassen.
g) Ved "dødt løp" mellom to hester på førsteplass, en hest på tredjeplass, en hest på fjerdeplass og
én eller flere hester på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten
kombinasjonene av de to hestene som fikk førsteplassen, med hesten på tredjeplass og med to
hester på femteplass, eller kombinasjonene av de to hestene på førsteplass med hesten på
tredjeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller
kombinasjonene av de to hestene på førsteplass med hesten på fjerdeplass og med to hester på
femteplass, eller kombinasjonene av de to hestene på førsteplass med hesten på fjerdeplass, med én
av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av én
av de to hestene på førsteplass med hesten på tredjeplass, med hesten på fjerdeplass og med to
hester på femteplass, eller kombinasjonene av én av to hestene på førsteplass med hesten på
tredjeplass, med hesten på fjerdeplass og med to hester på femteplass, eller kombinasjonene av én
de to hestene på førsteplass med hesten på tredjeplass, med hesten på fjerdeplass, med én av
hestene på femteplass og med én av hestene som kom etter femteplassen.
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h) Ved "dødt løp" mellom fire hester eller mer på andreplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av fem av hestene som fikk andreplass, eller
kombinasjonene av fire av hestene på andreplass med en hest som kom etter femteplassen.
i) Ved "dødt løp" mellom tre hester på andreplass og én eller flere hester på femteplass, er de
vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av de tre hestene som fikk
andreplassen, med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av de tre hestene på
andreplass med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller
kombinasjonene av hesten på førsteplass med to av hestene på andreplass, med to av hestene på
femteplass, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass med to av hestene på andreplass, med én
av hestene på femteplass og med én av hestene som kom etter femteplassen.
j) Ved "dødt løp" mellom to hester på andreplass og to eller flere hester på fjerdeplass, er de
vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplassen, med én av hestene som fikk andreplassen, med to av hestene på fjerdeplass og med
en hest som kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass med én av
hestene på andreplass, med tre av hestene på fjerdeplass, eller kombinasjonene av de to hestene på
andreplass med tre av hestene på fjerdeplass eller kombinasjonene av de to hestene på andreplass
med to av hestene på fjerdeplass og med en hest som kom etter femteplassen.
k) Ved "dødt løp" mellom to hester på andreplass, en hest på fjerdeplass og én eller flere hester på
femteplass, er de vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av hesten
som fikk førsteplass, med de to hestene på andreplass, med to av hestene på femteplass, eller
kombinasjonene av hesten på førsteplass med de to hestene på andreplass, med én av hestene på
femteplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplass, med én av hestene på andreplass, med hesten på fjerdeplass og med to av hestene på
femteplass, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass med én av hestene på andreplass, med
hesten på fjerdeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter
femteplassen, eller kombinasjonene av de to hestene på andreplass med hesten på fjerdeplass, med
to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av de to hestene på andreplass med hesten på
fjerdeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplass.
l) Ved "dødt løp" mellom tre hester eller mer på tredjeplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av hesten på førsteplass og fire av hestene på tredjeplass,
eller kombinasjonene av hesten på førsteplass med tre av hestene på tredjeplass og med en hest
som kom etter femteplass, eller kombinasjonene av hesten på andreplass med fire av hestene på
tredjeplass, eller kombinasjonene av hesten på andreplass med tre av hestene på tredjeplass og med
en hest som kom etter femteplassen.
m) Ved "dødt løp" mellom to hester på tredjeplass og én eller flere hester på femteplass, er de
vinnende kombinasjonene for "Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk
førsteplass, med de to hestene på tredjeplass og to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene
av hesten på førsteplass med de to hestene på tredjeplass, med én av hestene på femteplass og med
en hest som kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av hesten som fikk andreplass, med de to
hestene på tredjeplass, med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av hesten på
andreplass med de to hestene på tredjeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som
kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten på andreplass,
én av hestene på tredjeplass og med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av hesten på
førsteplass, hesten på andreplass, én av hestene på tredjeplass, én av hestene på femteplass og med
en hest som kom etter femteplass.
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n) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass
og tre av hestene på fjerdeplass, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass, hesten på
andreplass, to av hestene på fjerdeplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller
kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, med hesten på tredjeplass, med tre av hestene på
fjerdeplass, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass med hesten på tredjeplass, med to av
hestene på fjerdeplass og med en hest som kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av hesten
som fikk andreplass, hesten på tredjeplass og tre av hestene på fjerdeplass, eller kombinasjonene av
hesten på andreplass, med hesten på tredjeplass, med to av hestene på fjerdeplass og med en hest
som kom etter femteplass.
o) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på femteplass er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 4sur5"-gevinsten kombinasjonene av hesten som fikk førsteplass, hesten som fikk andreplass,
hesten på tredjeplass og de to hestene på femteplass, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass
med hesten på andreplass, med hesten på tredjeplass, med én av hestene på femteplass og med en
hest som kom etter femteplassen, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass med hesten på
andreplass, med hesten på fjerdeplass, med to av hestene på femteplass, eller kombinasjonene av
hesten på førsteplass med hesten på andreplass, med hesten på fjerdeplass, med én av hestene på
femteplass og med en hest som kom etter femteplass, eller kombinasjonene av hesten på førsteplass
med hesten på tredjeplass, med hesten på fjerdeplass, med to av hestene på femteplass, eller
kombinasjonene av hesten på førsteplass med hesten på tredjeplass, med hesten på fjerdeplass, med
én av hestene på femteplass og med en hest som kommer etter femteplass, eller kombinasjonene av
en hest på andreplass med en hest på tredjeplass, med en hest på fjerdeplass, med to av hestene på
femteplass, eller kombinasjonene av hesten på andreplass med hesten på tredjeplass, med hesten på
fjerdeplass, med én av hestene på femteplass og med en hest som kom etter femteplass.
4) Ved "dødt løp" anses følgende kombinasjoner som vinnende for en "Bonus 3"-gevinst, med
forbehold for det som er angitt i artikkel 95.9.
a) Ved "dødt løp" mellom tre hester eller mer på førsteplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 3"-gevinsten alle kombinasjoner av de tre hestene som fikk førsteplass og to hester som
begge kom dårligere enn femteplass.
b) Ved "dødt løp" mellom to hester på førsteplass og én hest eller mer på tredjeplass, er de vinnende
kombinasjonene for "Bonus 3"-gevinsten alle kombinasjoner de to hestene som fikk førsteplass, en
hest på tredjeplass og to hester som begge kom dårligere enn femteplass.
c) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på andreplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 3"-gevinsten alle kombinasjoner av hesten som fikk førsteplassen, to av hestene på
andreplass og to hester som begge kom dårligere enn femteplass.
d) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på tredjeplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 3"-gevinsten alle kombinasjoner av hesten som fikk førsteplassen, hesten på andreplass, én
av hestene på tredjeplass og to hester som begge kom dårligere enn femteplass.
e) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på fjerdeplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 3"-gevinsten alle kombinasjoner av hesten som fikk førsteplassen, hesten på andreplass,
hesten på tredjeplass og to hester som begge kom dårligere enn femteplass.
f) Ved "dødt løp" mellom to hester eller mer på femteplass, er de vinnende kombinasjonene for
"Bonus 3"-gevinsten alle kombinasjoner av hesten som fikk førsteplassen, hesten på andreplass,
hesten på tredjeplass og to hester som begge kom dårligere enn femteplass.
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Artikkel 95.4 - Ikke-startende hester.
I. a) "Quinté Plus"-kombinasjoner - dvs. rekker - der tre eller flere hester ikke startet i løpet, blir
tilbakebetalt.
b) Hvis en "Quinté Plus"-kombinasjon har to ikke-startende hester blant de fem spilte hestene, gir
den rett til "Bonus 3"-gevinsten ganget med fire, på betingelse av at de tre hestene som deltok i
løpet, oppnådde de tre første plassene uansett innbyrdes rekkefølge i mål.
c) Hvis en "Quinté Plus"-kombinasjon har én ikke-startende hest blant de fem spilte hestene, gir den
rett til "Bonus 4"-gevinsten ganget med fire, på betingelse av at de fire hestene som deltok i løpet,
oppnådde de fire første plassene uansett innbyrdes rekkefølge i mål.
d) Hvis en annen "Quinté Plus"-kombinasjon enn den som er angitt i avsnitt c) ovenfor, har én ikkestartende hest blant de fem spilte hestene, gir den rett til "Bonus 4sur5"-gevinsten ganget med fire,
på betingelse av at de fire hestene som deltok i løpet, ble plassert blant de fem første plassene
uansett innbyrdes rekkefølge i mål.
e) Hvis en "Quinté Plus"-kombinasjon har én ikke-startende hest blant de fem spilte hestene, gir den
rett til "Bonus 3"-gevinsten ganget med to, på betingelse av at tre av hestene som deltok i løpet,
oppnådde de tre første plassene uansett innbyrdes rekkefølge i mål, og at den fjerde hesten kom
høyere enn femteplass.
f) Reglene i avsnitt b), c) og d) ovenfor gjelder imidlertid ikke alternativene rundt- og delvis rundtspill
iht. artikkel 95.8 der samtlige bankere er ikke-startende. I dette tilfellet blir de tilsvarende
kombinasjonene tilbakebetalt.
II – For "Quinté plus"-veddemålet kan spillerne velge en reservehest, i henhold til bestemmelsene i
artikkel 13, avsnitt II, i denne forordningen.
Hvis spilleren ikke har valgt en reservehest eller hvis den valgte reservehesten er ikke-startende og
spillerens veddemål da kumulativt omfatter én eller flere andre hester som ikke deltar i løpet,
behandles veddemålet i henhold til bestemmelsene i avsnitt I. ovenfor.
Hvis spilleren har valgt en reservehest som deltar i løpet og hvis spillerens veddemål i tillegg omfatter
én eller flere andre ikke-startende hester etter at reservehesten har erstattet en ikke-startende hest,
gjelder bestemmelsene i avsnitt I ovenfor.
Artikkel 95.5 - Beregning av gevinstene
Beløpet som svarer til det proporsjonale spillavdraget samt tilbakebetalte innsatser, trekkes fra
innsatsbeløpet. Dermed oppnår man premiepotten.
Maksimalt 3 % av denne premiepotten kan settes av og utgjøre et "Fonds Tirelire" (jackpotfond) i
henhold til bestemmelsene i avsnitt 4 i artikkel 95.9. Spillerne informeres om den reelle anvendte
prosenten senest ved starten av salget av "Quinté Plus"-veddemålet, via alle midler og media som
blir publisert ved veddeløpsbanene og på PMU-salgsstedene.
33,75 % av saldoen av denne premiepotten og som kalles "Quinté Plus"-premiepotten, inngår i
beregningen av "Quinté Plus"-gevinstene; 15 % av saldoen av denne potten og som kalles "Bonus 4"premiepotten, inngår i beregningen av "Bonus 4"-gevinstene; 25 % av saldoen av denne potten og
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som kalles "Bonus 4sur5"-premiepotten, inngår i beregningen av "Bonus 4sur5"-gevinsten; 26,25 %
av saldoen av denne potten og som kalles "Bonus 3"-premiepotten, inngår i beregningen av "Bonus
3"-gevinstene.
Bruttogevinstene beregnes som følger:
I. "Quinté Plus"-gevinster
1) Ved "dødt løp" for førsteplassen mellom fem hester eller mer, trekkes summen av innsatsene på
de forskjellige vinnende kombinasjonene fra "Quinté Plus"-premiepotten. Utbyttet til fordeling som
dermed oppnås, deles i like mange like deler som det finnes vinnende kombinasjoner av hestene som
utgjør dem.
Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver vinnende
kombinasjon. Hver av disse kombinasjonene omfatter de 120 permutasjonene av de fem hestene
som inngår i kombinasjonen. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten,
utgjør bruttogevinstene som skal betales for hver av de vinnende "Quinté Plus"-kombinasjonene.
2) I alle de andre sluttilfellene trekkes summen av innsatsene på de forskjellige vinnende
kombinasjonene, eventuelt iberegnet de som følger av gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt
a) i artikkel 95.1.2) II ovenfor, fra "Quinté Plus"-premiepotten. Utbyttet til fordeling som dermed
oppnås, deles i like mange like deler som det finnes vinnende kombinasjoner av hestene som utgjør
dem.
1500 3375-deler av hver av disse delene tilordnes til permutasjonene i riktig rekkefølge; 1875 3375deler tilordnes til permutasjonene i en vilkårlig rekkefølge.
Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt ut fra antallet innsatser på de tilsvarende
permutasjonene, eventuelt iberegnet de som følger av gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt
a) i artikkel 95.1 2) II. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales, med forbehold for bestemmelsene i artiklene 95.6, 95.7 og 95.7.1
nedenfor.
3) Minimumsgevinst for "Quinté Plus i vilkårlig rekkefølge"
a) Hvis utøvelsen av reglene i avsnitt 1 og 2 ovenfor for en kombinasjon medfører en gevinst i
"Quinté Plus i vilkårlig rekkefølge" som er under 1,10 €, kommer artikkel 18 til anvendelse.
Hvis den resulterende gevinsten er under 1,10 €, blir beløpet for å oppnå minimumsutbetalingen på
1,10 € for spillene i "Quinté Plus i vilkårlig rekkefølge" trukket fra den delen av premiepotten som er
satt av til jackpotfondet ("Fonds Tirelire") iht. annet ledd i artikkel 95.5. Hvis den resulterende
gevinsten fortsatt er under 1,10 €, oppnås premiepotten som brukes til å beregne gevinsten i denne
kombinasjonen, ved å trekke beløpet tilsvarende 1,10 € utbetalingene for innsatsene i "Quinté Plus i
vilkårlig rekkefølge" fra "Quinté Plus"-premiepotten som er tilordnet til denne kombinasjonen. Hvis
"Quinté Plus"-gevinsten etter disse operasjonene likevel er under 1,10 €, kommer bestemmelsene i
artikkel 19 til anvendelse.
b) Bestemmelsene i artikkel 95.6, 95.7 og 95.7.1 nedenfor kommer ikke til anvendelse i tilfellet som
er beskrevet i avsnitt a) ovenfor.
II. "Bonus 4"-gevinst
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1) Normalt løpsresultat:
a) Ved én enkelt vinnende kombinasjon for "Bonus 4"-gevinsten fordeles "Bonus 4"-premiepotten
proporsjonalt med antallet innsatser på den vinnende kombinasjonen, eventuelt iberegnet de som
følger av gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt b) i artikkel 95.1.2) II, samt de som følger av
gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt c) i artikkel 95.4 I ovenfor.
b) Som unntak fra bestemmelsene i avsnitt a) ovenfor, hvis "Bonus 4"-gevinsten er under 1,10 € og
samtidig under eller lik "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"-gevinstene eller bare én av de to gevinstene,
beregnes fordelingen slik at det utbetales like "Bonus 4"-, "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"nettogevinster til spillerne.
c) Bestemmelsene i artikkel 95.7 nedenfor kommer ikke til anvendelse i tilfellet som er beskrevet i
avsnitt b) ovenfor.
2) "Dødt løp":
a) Ved "dødt løp" trekkes summen av innsatsene på de forskjellige vinnende kombinasjonene,
eventuelt iberegnet de som følger av gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt b) i artikkel
95.1.2) II og avsnitt c) i artikkel 95.4.I ovenfor, fra "Bonus 4"-premiepotten. Utbyttet til fordeling som
dermed oppnås, deles i like mange like deler som det finnes vinnende kombinasjoner av hestene som
utgjør dem.
Hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver vinnende
kombinasjon. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av de vinnende kombinasjonene.
b) Hvis gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt a) ovenfor medfører en eller flere "Bonus 4"gevinster under den dobbelte verdien av "Bonus 4sur5"-gevinsten, blir "Bonus 4"- og "Bonus 4sur5"premiepottene slått sammen til en felles premiepott.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen som fikk høyest innsats, ganges med to, og dette
antallet blir så ganget med antallet ulike "Bonus 4"-kombinasjoner. Antallet innsatser på
"Bonus4sur5"-kombinasjonene legges til det resulterende antallet.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør den unike
"Bonus 4sur5"-bruttogevinsten. Nettogevinsten som betales for "Bonus 4"-kombinasjonen som fikk
flest innsatser, er da lik "Bonus 4sur5"-nettogevinsten ganget med to.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen iht. leddet ovenfor, ganget med "Bonus 4sur5"bruttogevinsten ganget med to, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Bonus 4"kombinasjonene som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Bonus 4"-gevinstene.
3) "Bonus 4"-minimumsgevinst:
a) Hvis gjennomføringen av reglene i punkt 1 og 2 ovenfor og reglene i artikkel 18 medfører en
"Bonus 4"-gevinst på under 1,10 €, blir beløpet for å oppnå minimumsutbetalingen på 1,10 € for
"Bonus 4"-innsatsene trukket fra den delen av premiepotten som er satt av til jackpotfondet ("Fonds
Tirelire") iht. annet ledd i artikkel 95.5. Hvis den resulterende gevinsten fortsatt er under 1,10 €,
oppnås premiepotten som brukes til å beregne "Quinté Plus"-gevinstene, ved å trekke beløpet
tilsvarende 1,10 €-betalingene for "Bonus 4"-innsatsene fra summen av "Quinté Plus"- og "Bonus 4"-
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premiepottene. Hvis "Quinté Plus"-gevinsten i riktig eller vilkårlig rekkefølge etter disse operasjonene
likevel er under 1,10 €, kommer bestemmelsene i artikkel 19 til anvendelse.
b) Hvis bestemmelsene i avsnitt a) ovenfor gjennomføres etter bestemmelsene i artikkel 95.5 II 1) b
ovenfor, skal uttrykket: "Bonus 4-premiepott" forstås som pottene som har vært brukt til å beregne
den unike "Bonus 4"-, "Bonus 4sur5"-. og "Bonus 3"-gevinsten, og uttrykket: "Bonus 4-innsatsene"
skal forstås som summen av "Bonus 4"-, "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"-innsatsene.
c) Bestemmelsene i artikkel 95.7 nedenfor kommer ikke til anvendelse i tilfellene som er beskrevet i
avsnitt a) ovenfor.
III. "Bonus 4sur5"-gevinst
1) Normalt resultat og "dødt løp"
a) Ved normalt resultat og ved "dødt løp" fordeles "Bonus 4sur5"-premiepotten proporsjonalt med
antallet innsatser på den(de) vinnende kombinasjonen(e), eventuelt iberegnet de som følger av
gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt c) i artikkel 95.1.2) II, samt de som følger av
gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt d) i artikkel 95.4 I ovenfor. Den resulterende kvotienten
utgjør bruttogevinsten som skal betales for den vinnende kombinasjonen eller hver av disse.
b) Som unntak fra bestemmelsene i avsnitt a) ovenfor, hvis "Bonus 4sur5"-gevinsten er under 1,10 €
og samtidig under eller lik "Bonus 3"-gevinsten eller én av "Bonus 3"-gevinstene hvis det finnes flere,
beregnes fordelingen slik at det utbetales like "Bonus 3"- og "Bonus 4sur5"-nettogevinster til
spillerne.
c) Bestemmelsene i artikkel 95.7 nedenfor kommer ikke til anvendelse i tilfellet som er beskrevet i
avsnitt b) ovenfor.
2) "Bonus 4sur5"-minimumsgevinst:
a) Hvis gjennomføringen av reglene i punkt 1 ovenfor og reglene i artikkel 18 medfører en "Bonus
4sur5"-gevinst på under 1,10 €, blir beløpet for å oppnå minimumsutbetalingen på 1,10 € for "Bonus
4sur5"-innsatsene trukket fra den delen av premiepotten som er satt av til jackpotfondet ("Fonds
Tirelire") iht. annet ledd i artikkel 95.5. Hvis den resulterende gevinsten fortsatt er under 1,10 €,
oppnås premiepotten som brukes til å beregne "Quinté Plus"-gevinstene, ved å trekke beløpet
tilsvarende 1,10 €-betalingene for "Bonus 4sur5"-innsatsene fra summen av "Quinté Plus"- og "Bonus
4sur5"-premiepottene. Hvis "Quinté Plus"-gevinsten i riktig eller vilkårlig rekkefølge etter disse
operasjonene likevel er under 1,10 €, kommer bestemmelsene i artikkel 19 til anvendelse.
b) Hvis bestemmelsene i avsnitt a) ovenfor gjennomføres etter bestemmelsene i artikkel 95.5 III 1) b)
ovenfor, betyr uttrykket "Bonus 4sur5-premiepott" pottene som har vært brukt til å beregne den
unike "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"-gevinsten, og uttrykkene "Bonus 4sur5-innsatser" betyr summen
av "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"-innsatsene.
c) Bestemmelsene i artikkel 95.7 nedenfor kommer ikke til anvendelse i tilfellene som er beskrevet i
avsnitt a) og b) ovenfor.
IV. "Bonus 3"-gevinst
1) Normalt resultat:
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Ved én enkelt vinnende kombinasjon for "Bonus 3"-gevinsten fordeles "Bonus 3"-premiepotten
proporsjonalt med antallet innsatser på den vinnende kombinasjonen, eventuelt iberegnet de som
følger av gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt d) i artikkel 95.1.2) II, samt avsnittene b) og e)
i artikkel 95.4 I ovenfor.
2) "Dødt løp":
a) Ved flere vinnende kombinasjoner trekkes summen av innsatsene på disse forskjellige
kombinasjonene, eventuelt iberegnet de som følger av gjennomføringen av bestemmelsene i avsnitt
d) i artikkel 95.1.2) II og avsnitt c) og d) i artikkel 95.4 ovenfor, fra "Bonus 3"-premiepotten. Det
resulterende utbyttet som skal fordeles, deles på like mange deler som det finnes ulike vinnende
kombinasjoner; hver av disse delene blir så fordelt proporsjonalt med antallet innsatser på hver
vinnende kombinasjon. Kvotientene som dermed oppnås, multiplisert med innsatsenheten, utgjør
bruttogevinstene som skal betales for hver av de vinnende kombinasjonene.
3) "Bonus 3"-minimumsgevinst
a) Hvis utøvelsen av reglene i avsnitt 1 og 2 ovenfor medfører en "Bonus 3"-gevinst som er under
1,10 €, kommer artikkel 18 til anvendelse. Hvis den resulterende gevinsten er under 1,10 €, blir
beløpet for å oppnå minimumsutbetalingen på 1,10 € for "Bonus 3"-innsatsene trukket fra den delen
av premiepotten som er satt av til jackpotfondet ("Fonds Tirelire") iht. annet ledd i artikkel 95.5. Hvis
den resulterende gevinsten fortsatt er under 1,10 €, oppnås premiepotten som brukes til å beregne
"Quinté Plus"-gevinsten, ved å trekke beløpet tilsvarende 1,10 €-betalingene for "Bonus 3"innsatsene fra summen av "Quinté Plus"- og "Bonus 3"-premiepottene. Hvis "Quinté Plus"-gevinsten i
riktig eller vilkårlig rekkefølge etter disse operasjonene likevel er under 1,10 €, kommer
bestemmelsene i artikkel 19 til anvendelse.
b) Bestemmelsene i artikkel 95.7 nedenfor kommer ikke til anvendelse i tilfellet som er beskrevet i
avsnitt a) ovenfor.
4) Hvis gjennomføringen av reglene i punkt 1, 2 og 3 ovenfor medfører en "Bonus 3"-gevinst over
"Bonus 4sur5"-gevinsten og hvis denne "Bonus 4sur5"-gevinsten er under 1,10 €, beregnes
fordelingen iht. bestemmelsene i denne artikkelens ledd b) og c), punkt 1, punkt III.
Artikkel 95-6 - Minimumsandel av "Quinté Plus"-gevinstene
a) Ved normalt resultat og ved "dødt løp" iht. avsnitt p) i artikkel 95.3 (§ 1) ovenfor, skal, for hver
kombinasjon av samme fem hester, nettogevinst som betales ved permutasjon i riktig rekkefølge,
minst være lik nettogevinsten som betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med 50.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning av gevinstene iht.
artikkel 95.5 (§ I) ovenfor, fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt
mellom alle vinnende permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonen i riktig rekkefølge
ganges med koeffisienten 50 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges
med koeffisienten 1. Dette gir som resultat brutto basisgevinst for permutasjonene av de fem
hestene i vilkårlig rekkefølge.
Nettogevinsten som betales for permutasjonen i riktig rekkefølge blir da lik nettogevinsten for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med femti.
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b) Ved "dødt løp" iht. avsnitt b) og i) i artikkel 95.3 (§ 1) ovenfor, skal, for hver kombinasjon av
samme fem hester, nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge minst være lik
nettogevinsten som betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med 50.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning av gevinstene iht.
artikkel 95.5 (§ I) ovenfor, fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt
mellom alle vinnende permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonene i riktig rekkefølge
ganges med koeffisienten 2 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges
med koeffisienten 1. Dette gir som resultat brutto basisgevinst for permutasjonene av de fem
hestene i vilkårlig rekkefølge.
Nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge, blir da lik netto basisgevinst for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med to.
c) Ved "dødt løp" iht. avsnitt c) og e) i artikkel 95.3 (§ 1) ovenfor, skal, for hver kombinasjon av
samme fem hester, nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge minst være lik
nettogevinsten som betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med fire.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning iht. artikkel 95.5 (§ I),
fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt mellom alle vinnende
permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonene i riktig rekkefølge ganges med
koeffisienten 4 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges med
koeffisienten 1. Dette gir som resultat brutto basisgevinst for permutasjonene av de fem hestene i
vilkårlig rekkefølge.
Nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge blir da lik netto basisgevinst for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med fire.
d) Ved "dødt løp" iht. avsnitt d), j) og m) i artikkel 95.3 (§ 1) ovenfor, skal, for hver kombinasjon av
samme fem hester, nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge minst være lik
nettogevinsten som betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med åtte.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning iht. artikkel 95.5 (§ I),
fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt mellom alle vinnende
permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonene i riktig rekkefølge ganges med
koeffisienten 8 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges med
koeffisienten 1.
Nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge blir da lik netto basisgevinst for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med åtte.
e) Ved "dødt løp" iht. avsnitt f), g) og k) i artikkel 95.3 (§ 1) ovenfor, skal, for hver kombinasjon av
samme fem hester, nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge minst være lik
nettogevinsten som betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med 12.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning iht. artikkel 95.5 (§ I),
fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt mellom alle vinnende
permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonene i riktig rekkefølge ganges med
koeffisienten 12 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges med
koeffisienten 1.
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Nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge blir da lik netto basisgevinst for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med 12.
f) Ved "dødt løp" iht. avsnitt h), l), n) og o) i artikkel 95.3 (§ 1) ovenfor, skal, for hver kombinasjon av
samme fem hester, nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge minst være lik
nettogevinsten som betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med 25.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning iht. artikkel 95.5 (§ I),
fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt mellom alle vinnende
permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonene i riktig rekkefølge ganges med
koeffisienten 25 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges med
koeffisienten 1.
Nettogevinsten som betales for permutasjonene i riktig rekkefølge blir da lik netto basisgevinst for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med 25.
Artikkel 95.7 - Minimumsandel av "Bonus 4"-, "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"-gevinstene
"Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken som hest av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes
flere, kan ikke være høyere enn nettogevinsten som betales for "Quinté Plus"-kombinasjonen i
vilkårlig rekkefølge eller en hvilken som helst av nettogevinstene som betales for "Quinté Plus"kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge, hvis det finnes flere. Samtidig skal på den ene side "Bonus 4"nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere, minst
være lik "Bonus 4sur5"-nettogevinsten ganget med to; på den annen side skal "Bonus 4sur5"nettogevinsten minst være lik "Bonus 3"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 3"nettogevinstene hvis det finnes flere, ganget med 1,5.
Hvis disse betingelsene ikke oppfylles kumulativt ved gjennomføring av beregningsreglene i § 1 og 2 i
artikkel 95.5 (I, II og IV), § 1 i artikkel 95.5 III og artikkel 95.6, defineres gevinstene på følgende måte:
a) Dersom "Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis
det finnes flere, er høyere enn "Quinté Plus"-nettogevinsten i vilkårlig rekkefølge eller en av
nettogevinstene som betales for "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge hvis det finnes
flere, og hvis samtidig, på den ene side, "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten av "Bonus
4"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere, og
hvis, på den annen side, "Bonus 3"-nettogevinsten eller en av "Bonus 3"-nettogevinstene hvis det
finnes flere, er høyere enn 2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, kumuleres premiepottene "Quinté
Plus" i vilkårlig rekkefølge, "Bonus 4", "Bonus 4sur5" og "Bonus 3" i én felles premiepott.
Antallet innsatser på "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest innsatser,
ganges med tre, og dette antallet blir så ganget med antallet ulike vinnende "Quinté Plus"kombinasjoner i vilkårlig rekkefølge. Til dette resultatet tilføyes så antallet innsatser på "Bonus 4"kombinasjonen som fikk flest innsatser, ganget med tre, og dette antallet blir igjen ganget med
antallet ulike "Bonus 4"-kombinasjoner. Til dette resultatet tilføyes antallet innsatser på "Bonus
4sur5"-kombinasjonen(e) ganget med 1,5 og antallet innsatser på "Bonus 3"-kombinasjonen eller
"Bonus 3"-kombinasjonene hvis det finnes flere.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør den unike
"Bonus 3"-bruttogevinsten.
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Hvis denne unike bruttogevinsten er under 1,10 €, beregnes fordelingen slik at det blir samme
utbetalte nettogevinster for "Quinté Plus" i vilkårlig rekkefølge, "Bonus 4", "Bonus 4sur5" og "Bonus
3".
Hvis den unike bruttogevinsten er lik eller over 1,10 €, blir den utbetalte nettogevinsten for "Quinté
Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest innsatser og den utbetalte nettogevinsten
for "Bonus 4"-kombinasjonen som fikk flest innsatser, deretter lik "Bonus 3"-nettogevinsten ganget
med tre, og den utbetalte nettogevinsten for "Bonus 4sur5"-kombinasjonen(e) blir så lik "Bonus 3"nettogevinsten ganget med 1,5.
Antallet innsatser på "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge iht. leddet ovenfor, ganget
med "Bonus 3"-bruttogevinsten ganget med tre, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de
andre "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge som brukes som grunnlag til å beregne
hver av de andre "Quinté Plus"-gevinstene i vilkårlig rekkefølge.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen iht. leddet ovenfor, ganget med "Bonus 3"bruttogevinsten ganget med tre, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Bonus 4"kombinasjonene som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Bonus 4"-gevinstene.
b) Dersom "Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis
det finnes flere, er høyere enn "Quinté Plus"-nettogevinsten i vilkårlig rekkefølge eller en av
nettogevinstene som betales for "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge hvis det finnes
flere, og hvis samtidig "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten av "Bonus 4"-nettogevinsten
eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere, men ingen "Bonus 3"nettogevinst er over 2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, kumuleres premiepottene "Quinté Plus" i
vilkårlig rekkefølge, "Bonus 4" og "Bonus 4sur5" i én felles premiepott.
Antallet innsatser på "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest innsatser,
ganges med to, og dette antallet blir så ganget med antallet ulike vinnende "Quinté Plus"kombinasjoner i vilkårlig rekkefølge. Til dette resultatet tilføyes så antallet innsatser på "Bonus 4"kombinasjonen som fikk flest innsatser, ganget med to, og dette antallet blir igjen ganget med
antallet ulike "Bonus 4"-kombinasjoner. Antallet innsatser på "Bonus4sur5"-kombinasjonen(e) legges
til resultatet. Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør
den unike "Bonus 4sur5"-bruttogevinsten.
Hvis denne unike bruttogevinsten er under 1,10 €, beregnes fordelingen slik at det blir samme
utbetalte nettogevinster for "Quinté Plus" i vilkårlig rekkefølge, "Bonus 4" og "Bonus 4sur5".
Hvis den unike bruttogevinsten er lik eller over 1,10 €, blir den utbetalte nettogevinsten for "Quinté
Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest innsatser og den utbetalte nettogevinsten
for "Bonus 4"-kombinasjonen som fikk flest innsatser, deretter lik "Bonus 4sur5"-nettogevinsten
ganget med to.
Antallet innsatser på "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge iht. leddet ovenfor, ganget
med "Bonus 4sur5"-bruttogevinsten ganget med to, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de
andre "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge som brukes som grunnlag til å beregne
hver av de andre "Quinté Plus"-gevinstene i vilkårlig rekkefølge.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen iht. leddet ovenfor, ganget med "Bonus 4sur5"bruttogevinsten ganget med to, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Bonus 4"kombinasjonene som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Bonus 4"-gevinstene.
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Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 3"-nettogevinsten er over 2/3 av "Bonus
4sur5"-nettogevinsten, beregnes fordelingen ut fra reglene i avsnitt a) ovenfor.
c) Hvis "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten av "Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken
som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere og hvis samtidig "Bonus 3"nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 3"-nettogevinstene hvis det finnes flere, er over
2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, kumuleres premiepottene "Bonus 4", "Bonus 4sur5" og "Bonus
3" for å utgjøre én felles premiepott.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen som fikk flest innsatser, ganges med tre, og dette
antallet blir så ganget med antallet ulike "Bonus 4"-kombinasjoner. Antallet innsatser på
"Bonus4sur5"-kombinasjonen(e) ganget med 1,5 legges til det resulterende antallet. Antallet
innsatser på "Bonus 3"-kombinasjonen eller "Bonus 3"-kombinasjonene hvis det finnes flere, blir lagt
til dette resultatet. Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås,
utgjør den unike "Bonus 3"-bruttogevinsten.
Hvis denne unike bruttogevinsten er under 1,10 €, beregnes fordelingen slik at det blir samme
utbetalte nettogevinster for "Bonus 4", "Bonus 4sur5" og "Bonus 3". Da gjelder ikke bestemmelsene i
avsnitt c) i denne artikkelen.
Hvis den unike bruttogevinsten er lik eller over 1,10 €, blir den utbetalte nettogevinsten for "Bonus
4"-kombinasjonen som fikk flest innsatser, lik "Bonus 3"-nettogevinsten ganget med tre, og den
utbetalte nettogevinsten for "Bonus 4sur5" blir så lik "Bonus 3"-nettogevinsten ganget med 1,5.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen iht. leddet ovenfor, ganget med "Bonus 3"bruttogevinsten ganget med tre, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Bonus 4"kombinasjonene som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Bonus 4"-gevinstene.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 4"-nettogevinsten er en hvilken som helst
av "Bonus 4"-nettogevinstene dersom det finnes flere, er høyere enn "Quinté Plus"-nettogevinsten i
vilkårlig rekkefølge eller en av nettogevinstene for "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig
rekkefølge dersom det finnes flere, beregnes fordelingen ut fra reglene i avsnitt a) ovenfor.
d) Dersom "Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis
det finnes flere, er høyere enn "Quinté Plus"-nettogevinsten i vilkårlig rekkefølge eller en av
nettogevinstene som betales for "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge hvis det finnes
flere, og hvis samtidig "Bonus 4sur5"-nettogevinsten ikke er over halvparten av "Bonus 4"nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere, og
ingen "Bonus 3"-nettogevinst er over 2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, kumuleres
premiepottene for "Quinté Plus" i vilkårlig rekkefølge og "Bonus 4" i én felles premiepott.
Antallet innsatser på "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest innsatser,
ganges med antallet ulike vinnende "Quinté Plus"-kombinasjoner i vilkårlig rekkefølge. Antallet
innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen eller "Bonus 4"-kombinasjonene hvis det finnes flere, blir lagt
til dette tallet.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør den unike
"Bonus 4"-bruttogevinsten.
Den utbetalte nettogevinsten for "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest
innsatser, blir da lik "Bonus 4"-nettogevinsten.
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Antallet innsatser på denne "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge ganget med "Bonus
4"-gevinsten utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Quinté Plus"-kombinasjonene i
vilkårlig rekkefølge som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Quinté Plus"-gevinstene
i vilkårlig rekkefølge.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten
av "Bonus 4"-nettogevinsten, men ingen "Bonus 3"-nettogevinst er over 2/3 av "Bonus 4sur5"nettogevinsten, beregnes fordelingen ut fra reglene i avsnitt b) ovenfor.
e) Hvis "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten av "Bonus 4"-gevinsten eller en hvilken som
helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere, og hvis ingen "Bonus 3"-nettogevinst er over
2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, kumuleres premiepottene "Bonus 4" og "Bonus 4sur5" for å
utgjøre én felles premiepott.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen som fikk flest innsatser, ganges med to, og dette
antallet blir så ganget med antallet ulike "Bonus 4"-kombinasjoner. Antallet innsatser på
"Bonus4sur5"-kombinasjonen(e) legges til det resulterende antallet.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør "Bonus
4sur5"-bruttogevinsten. Hvis denne unike bruttogevinsten er under 1,10 €, beregnes fordelingen slik
at det blir samme utbetalte nettogevinster for "Bonus 4" og "Bonus 4sur5".
Hvis denne unike gevinsten er lik eller over 1,10 €, er nettogevinsten som betales for "Bonus 4"kombinasjonen som fikk flest innsatser, da lik "Bonus 4sur5"-nettogevinsten ganget med to.
Antallet innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen iht. leddet ovenfor, ganget med "Bonus 4sur5"bruttogevinsten ganget med to, utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Bonus 4"kombinasjonene som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Bonus 4"-gevinstene.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 3"-nettogevinsten eller en av "Bonus 3"gevinstene hvis det finnes flere, er over 2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, beregnes fordelingen
ut fra reglene i avsnitt c) ovenfor.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 4"-nettogevinsten eller en av "Bonus 4"gevinstene hvis det finnes flere, er over nettogevinsten "Quinté Plus i vilkårlig rekkefølge", beregnes
fordelingen ut fra reglene i avsnitt b) ovenfor.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 4"-nettogevinsten eller en av "Bonus 4"gevinstene hvis det finnes flere, er over nettogevinsten "Quinté Plus i vilkårlig rekkefølge" og
samtidig "Bonus 3"-nettogevinsten eller en av "Bonus 3"-gevinstene hvis det finnes flere, er over 2/3
av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, beregnes fordelingen ut fra reglene i avsnitt a) ovenfor.
f) Hvis "Bonus 3"-nettogevinsten eller en av "Bonus 3"-nettogevinstene hvis det finnes flere, er over
2/3 av "Bonus 4sur5"-nettogevinsten, kumuleres premiepottene "Bonus 3" og "Bonus 4sur5" for å
utgjøre én felles premiepott.
Antallet innsatser på "Bonus 4sur5"-kombinasjonen(e) ganges med 1,5: Til dette resultatet legges til
antallet innsatser på "Bonus 3"-kombinasjonen eller "Bonus 3"-kombinasjonene hvis det finnes flere.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør den unike
"Bonus 3"-bruttogevinsten.
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Hvis denne unike bruttogevinsten er under 1,10 €, beregnes fordelingen slik at det blir samme
utbetalte nettogevinster for "Bonus 3" og "Bonus 4sur5".
Hvis den unike bruttogevinsten er lik eller over 1,10 €, blir den utbetalte "Bonus 4sur5"nettogevinsten da lik "Bonus 3"-gevinsten ganget med 1,5.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten
av "Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes
flere, beregnes fordelingen ut fra reglene i avsnitt c) ovenfor.
g) Dersom "Bonus 4"-nettogevinsten eller en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis
det finnes flere, er høyere enn "Quinté Plus"-nettogevinsten i vilkårlig rekkefølge eller en av
nettogevinstene som betales for "Quinté Plus"-kombinasjonene i vilkårlig rekkefølge hvis det finnes
flere, og hvis "Bonus 4sur5"-nettogevinsten ikke er over halvparten av "Bonus 4"-nettogevinsten eller
en hvilken som helst av "Bonus 4"-nettogevinstene hvis det finnes flere, men hvis "Bonus 3"nettogevinsten eller en av "Bonus 3"-nettogevinstene hvis det finnes flere, er over 2/3 av "Bonus
4sur5"-nettogevinsten, beregnes fordelingen ut fra følgende regler:
Premiepottene "Quinté Plus" i vilkårlig rekkefølge og "Bonus 4" kumuleres for å utgjøre en felles
premiepott.
Antallet innsatser på "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge som fikk flest innsatser,
ganges med antallet ulike vinnende "Quinté Plus"-kombinasjoner i vilkårlig rekkefølge. Antallet
innsatser på "Bonus 4"-kombinasjonen eller "Bonus 4"-kombinasjonene hvis det finnes flere, blir lagt
til dette tallet.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør den unike
"Bonus 4"-bruttogevinsten. Nettogevinsten for "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge
som fikk flest innsatser, blir da lik "Bonus 4"-nettogevinsten.
Antallet innsatser på denne "Quinté Plus"-kombinasjonen i vilkårlig rekkefølge ganget med "Bonus
4"-gevinsten utgjør premiepotten som tilordnes til hver av de andre "Quinté Plus"-kombinasjonene i
vilkårlig rekkefølge som brukes som grunnlag til å beregne hver av de andre "Quinté Plus"-gevinstene
i vilkårlig rekkefølge.
"Bonus 3"- og "Bonus 4sur5"-premiepottene kumuleres for å utgjøre en felles premiepott.
Antallet innsatser på "Bonus 4sur5"-kombinasjonen(e) ganges med 1,5. Til dette resultatet legges til
antallet innsatser på "Bonus 3"-kombinasjonen eller "Bonus 3"-kombinasjonene hvis det finnes flere.
Fordelingen av premiepotten proporsjonalt med summen som dermed oppnås, utgjør den unike
"Bonus 3"-bruttogevinsten.
Hvis denne unike bruttogevinsten er under 1,10 €, beregnes fordelingen slik at det blir samme
utbetalte nettogevinster for "Bonus 3" og "Bonus 4sur5".
Hvis den unike bruttogevinsten er lik eller over 1,10 €, blir "Bonus 4sur5"-nettogevinsten da lik
"Bonus 3"-gevinsten ganget med 1,5.
Hvis, etter anvendelse av de ovenstående reglene, "Bonus 4sur5"-nettogevinsten er over halvparten
av den utbetalte "Bonus 4"-nettogevinsten, beregnes fordelingen ut fra reglene i avsnitt a) ovenfor.
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h) Hvis etter anvendelse av bestemmelsene i avsnitt a) til g) ovenfor og samlet bestemmelsene i
artikkel 95.6, minimumsandelene som er fastsatt i artikkel 95.6 og 95.7, ikke lenger følges for en eller
flere av de berørte gevinstene, beregnes fordelingene slik at minimumsandelene av gevinstene
"Quinté Plus", "Bonus 4", "Bonus 4sur5" og "Bonus 3" gjenopprettes.
Artikkel 95.7.1 - Maksimalandel av "Quinté Plus"-gevinster
Ved normalt resultat og ved "dødt løp" skal, for hver kombinasjon av samme fem hester,
nettogevinsten som betales ved permutasjon i riktig rekkefølge, høyst være lik nettogevinsten som
betales for permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganget med 120.
Hvis denne betingelsen ikke oppfylles ved anvendelse av reglene for beregning av gevinstene iht.
artikkel 95.5 (§ I) ovenfor, fordeles hele "Quinté Plus"-premiepotten for denne kombinasjonen likt
mellom alle vinnende permutasjoner ved at antallet innsatser på permutasjonen i riktig rekkefølge
ganges med koeffisienten 120 og antallet innsatser på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge ganges
med koeffisienten 1. Dette gir som resultat brutto basisgevinst for permutasjonene av de fem
hestene i vilkårlig rekkefølge.
Nettogevinsten som betales for permutasjonen i riktig rekkefølge blir da lik nettogevinsten for
permutasjonene av de samme fem hestene i vilkårlig rekkefølge ganget med 120.
Artikkel 95.8 - Formler
Spillerne kan registrere sine "Quinté Plus"-veddemål i form av enhetlige kombinasjoner som
kombinerer fem av hestene som er påmeldt til start, eller i form av såkalte rundtspill eller delvis
rundtspill.
De kombinerte formlene omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som kombinerer et visst antall
hester i innbyrdes grupper på fem som velges av spilleren.
a) Spilleren kan bare satse hver 5-hesters kombinasjon i sitt utvalg i en bestemt relativ rekkefølge.
Hvis spilleren velger K hester, omfatter den tilsvarende formelen kalt "forenklet formel":
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) "Quinté Plus"-veddemål
120
b) Hvis spilleren for hver 5-hesters kombinasjon i sitt utvalg ønsker de 120 mulige relative
rekkefølgene i mål, omfatter den tilsvarende formelen, kalt "vilkårlig rekkefølge-formel" med 120
permutasjoner, for et utvalg av K hester:
K x (K-1) x (K-2) x (K-3) x (K-4) "Quinté Plus"-veddemål
c) Formlene "full gardering med fire hester" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer fire hester som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter "full gardering med fire bankere":
120 x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og (N4) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de fire bankerne iht.
hans eller hennes formel.
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d) Formlene "delvis gardering med fire hester" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer fire bankere med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start og spilles av
spilleren.
Hvis dette utvalget omfatter "P" hester, omfatter "delvis gardering med fire hester":
120 x P "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner, og P
"Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de fire bankerne iht.
hans eller hennes formel.
c) Formlene "full gardering med tre hester" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer tre hester som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter "full gardering med tre bankere":
60 x (N-3) x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner,
og (N-3) x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de tre bankerne iht.
hans eller hennes formel, men trenger ikke å angi de andre hestenes relative rekkefølge.
f) Formlene "delvis gardering med tre hester" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer tre bankere med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start og spilles av
spilleren i grupper på to.
Hvis dette utvalget omfatter "P" hester, omfatter "delvis gardering med tre hester":
60 x P x (P-1) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120 permutasjoner,
og P x (P-1) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de tre bankerne iht.
hans eller hennes formel, men trenger ikke å angi relativ rekkefølge for hestene han eller hun valgte,
idet hver 5-hesters kombinasjon omfatter de to permutasjonene av andre hester enn bankerne i de
to mulige rekkefølgene.
g) Formlene "full gardering med to hester" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer to hester som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start og som
velges i grupper på tre.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter "full gardering med to bankere":
20 x (N-2) x (N-3) x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120
permutasjoner,
og (N-2) x (N-3) x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
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I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de to bankerne iht.
hans eller hennes formel, men trenger ikke å angi de andre hestenes relative rekkefølge.
h) Formlene "delvis gardering med to hester" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer to bankere med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start og spilles av
spilleren i grupper på tre.
Hvis dette utvalget omfatter "P" hester, omfatter "delvis gardering med to hester":
20 x P x (P-1) x (P-2) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120
permutasjoner,
og P x (P-1) x (P-2) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for de to bankerne iht.
hans eller hennes formel, men trenger ikke å angi relativ rekkefølge for hestene han eller hun valgte,
idet hver 5-hesters kombinasjon faktisk omfatter de seks permutasjonene av andre hester enn
bankerne i de seks mulige rekkefølgene.
i) Formlene "full gardering med én hest" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som kombinerer
en hest som spilleren spiller, med alle andre hester som offisielt står til start og som velges i grupper
på fire.
Hvis løpet omfatter N hester som offisielt står til start, omfatter "full gardering med én banker":
5 x (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120
permutasjoner,
og (N-1) x (N-2) x (N-3) x (N-4) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere plasseringen i mål for bankeren iht. hans eller hennes
formel, men trenger ikke å angi de andre hestenes relative rekkefølge.
j) Formlene "delvis gardering med én hest" omfatter samtlige "Quinté Plus"-veddemål som
kombinerer en banker med et utvalg av de andre hestene som offisielt står til start og spilles av
spilleren i grupper på fire.
Hvis dette utvalget omfatter "P" hester, omfatter "delvis gardering med én hest":
5 x P x (P-1) x (P-2) x (P-3) "Quinté Plus"-veddemål iht. vilkårlig rekkefølge-formelen med 120
permutasjoner,
og P x (P-1) x (P-2) x (P-3) "Quinté Plus"-veddemål iht. den forenklede formelen.
I det siste tilfellet må spilleren presisere de respektive plasseringene i mål for bankeren iht. hans eller
hennes formel, men trenger ikke å angi relativ rekkefølge for hestene han eller hun valgte, idet hver
5-hesters kombinasjon faktisk omfatter de 24 permutasjonene av andre hester enn bankeren i de 24
mulige rekkefølgene.
k) Innsatsverdiene av "full gardering"-formlene med én, to, tre eller fire bankere defineres så snart
antallet hester som står til start, er kjent. Disse verdiene kan ikke lenger endres selv om visse hester
trekkes tilbake fra løpet.
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k bis) Men hvis veddemålene er inngått på et registreringssted koblet til det sentrale elektroniske
systemet i PMU som fungerer i sanntid, fastsetter det offisielle programmet for veddeløpsbanen eller
den offisielle PMU-listen verdiene av formlene "full gardering" med én, to, tre eller fire bankere, idet
det eventuelt tas høyde for hestene som er erklært som ikke-startende på tidspunktet veddemålet
registreres.
l) Hestene i veddemål inkludert i formelen som omfatter én eller flere hester som ikke har deltatt i
løpet, behandles iht. bestemmelsene i artikkel 95.4 om ikke-startende hester.
Artikkel 95.9 - Spesielle tilfeller
1. a) Hvis det i et "Quinté Plus"løp ikke finnes noen innsats på permutasjonen av de fem første
hestene i rett rekkefølge i mål, blir den delen av utbyttet som skal fordeles og som gjelder denne
permutasjonen, brukt til å bestemme gevinsten for permutasjonene av de samme hestene i vilkårlig
rekkefølge.
b) Ved "dødt løp", hvis det ikke finnes noen innsats på permutasjonen i den nøyaktige rekkefølgen i
mål for en av kombinasjonene av hestene som oppnådde de fem første plassene, blir den delen av
gevinsten som skal fordeles og som gjelder denne permutasjonen, brukt til å bestemme gevinsten for
permutasjonene av de samme hestene i vilkårlig rekkefølge.
Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene for "Quinté Plus" i riktig
rekkefølge i mål, kommer bestemmelsene i avsnitt 1.a) ovenfor til anvendelse.
c) Hvis det ikke finnes noen innsats på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge til de fem hestene som
kom først eller ved "dødt løp" på permutasjonene i vilkårlig rekkefølge til en av kombinasjonene av
hestene som oppnådde de fem første plassene, blir den delen av gevinsten som gjelder disse
permutasjonene, brukt til å bestemme gevinsten for permutasjonen av de samme hestene i den
nøyaktige rekkefølgen.
d) Ved "dødt løp", hvis det ikke finnes noen innsats verken i riktig eller vilkårlig rekkefølge på en av
de vinnende kombinasjonene, blir den delen av gevinsten som gjelder denne kombinasjonen, fordelt
i like andeler mellom de andre vinnende kombinasjonene.
e) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene, verken for "Quinté
Plus" i rett eller vilkårlig rekkefølge, brukes hele "Quinté Plus"-premiepotten til å bestemme "Bonus
4"-gevinsten.
2. a) Ved "dødt løp", hvis det ikke finnes noen innsats på en av de vinnende "Bonus 4"kombinasjonene, blir den delen av utbyttet som gjelder denne kombinasjonen, tildelt i like andeler
mellom de andre vinnende "Bonus 4"-kombinasjonene.
b) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende "Bonus 4"-kombinasjonene, inngår hele
"Bonus 4"-premiepotten i beregningen av "Bonus 4sur5"-gevinsten.
c) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende "Bonus 4sur5"-kombinasjonene, inngår
hele "Bonus 4sur5"-premiepotten i beregningen av "Bonus 3"-gevinsten.
d) Ved "dødt løp", hvis det ikke finnes noen innsats på en av de vinnende "Bonus 3"-kombinasjonene,
blir den delen av gevinsten som gjelder denne kombinasjonen, tildelt i like andeler mellom de andre
vinnende "Bonus 3"-kombinasjonene.
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e) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende "Bonus 3"-kombinasjonene, inngår hele
premiepotten i beregningen av "Bonus 4sur5"-gevinsten, eller, dersom det ikke finnes noen innsats
på denne kombinasjonen, i beregningen av "Bonus 4"-gevinsten.
f) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende "Bonus 4"-, "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"kombinasjonene, inngår hele "Bonus 4"-, "Bonus 4sur5"- og "Bonus 3"-premiepotten i beregningen
av "Quinté Plus"-gevinstene.
g) Hvis det ikke finnes noen innsats på noen av de vinnende kombinasjonene for "Quinté Plus" i riktig
rekkefølge, "Quinté Plus" i vilkårlig rekkefølge, "Bonus 4", "Bonus 4sur5" og "Bonus 3", blir alle
"Quinté Plus"-veddemålene tilbakebetalt.
3. a) Hvis et løp bare omfatter fire hester med plassering i mål, blir "Quinté Plus"- og "Bonus 4sur5"premiepottene lagt til "Bonus 4"-premiepottene for å utgjøre en premiepott som fordeles mellom
alle spillerne som har spilt en av kombinasjonene av de fire hestene uten at det tas hensyn til
rekkefølgen i mål. Hvis det ikke finnes noen innsats på denne kombinasjonen, opprettes det en unik
pott som fordeles iht. reglene i avsnitt b) nedenfor.
b) Hvis et løp bare omfatter tre hester med plassering i mål, blir "Quinté Plus"-, "Bonus 4"- og "Bonus
4sur5"-premiepottene lagt til "Bonus 3"-premiepotten for å utgjøre en unik premiepott som fordeles
mellom alle spillerne som har spilt en av kombinasjonene av de tre hestene uten at det tas hensyn til
rekkefølgen i mål. Ved manglende innsats på disse kombinasjonene blir alle "Quinté Plus"veddemålene tilbakebetalt.
c) Hvis et løp har mindre enn tre hester med plassering i mål, blir alle "Quinté Plus"-veddemålene
tilbakebetalt.
4. "Tirelire" (Lykketallspott)
a) "Fonds Tirelire" ("Lykketallspott-fondet") som følger av gjennomføringen av bestemmelsene i
artikkel 18.1 a) og 95.5, annet ledd, blir satt av for å utgjøre en "Tirelire"-jackpot.
Denne Lykketallspotten, som opprettes ved fratrekk fra "Fonds Tirelire" med hele multipler av 1000 €
netto etter fordelingen av hvert "Quinté Plus"-utbytte, blir viderefordelt iht. reglene i avsnitt b)
nedenfor ved første "Quinté Plus"-løp som avholdes etter det som Lykketallspotten opprinnelig ble
opprettet for. Lykketallspotten kan også økes særskilt ved en ekstra spesifikk reduksjon i "Fonds
Tirelire" og viderefordeles ved et bestemt "Quinté Plus"-løp iht. reglene i avsnitt b) nedenfor.
Hvis det ved dette "Quinté Plus"-løpet ikke forekommer noe "N° Plus Gagnant" (vinnende
plussnummer ("Lykketall")) i en riktig rekkefølge-kombinasjon eller dersom dette "Quinté Plus" ikke
blir avholdt, trekkes ekstraøkningen angitt i forrige avsnitt fra beløpet til Lykketallspottbeløpet som
viderefordeles ved første "Quinté Plus"-løp som avholdes etter det som Lykketallspotten opprinnelig
ble forøkt for, og tildeles "Fonds Tirelire".
b) Det viderefordelte "Tirelire"-Lykketallspottbeløpet, som ikke skal overstige det tilgjengelige "Fonds
Tirelire"-beløpet, bortsett fra det tilfellet som er angitt i tredje ledd nedenfor, deles i like mange
deler som det finnes vinnende innsatser i riktig rekkefølge i mål, inkludert det vinnende
plussnummeret ("N° Plus Gagnant") («Lykketall») som fastsettes iht. reglene i artikkel 95.1.2) I
ovenfor.
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Den resulterende kvotienten utgjør "brutto Lykketallspott" ("rapport brut Tirelire") for hver av de
vinnende innsatsene i riktig rekkefølge i mål inkludert det vinnende plussnummeret ("N° Plus
Gagnant") ("Lykketall").
"Lykketallspotten kan også økes særskilt med et beløp utover det tilgjengelige "Fonds Tirelire"beløpet ved spesifikke bidrag fra annonsører eller av PMU etter beslutning fra PMUs styre.
Hvis det vinnende plussnummeret ("N° Plus Gagnant") ("Lykketall") ikke forekommer på noen av
kombinasjonene med riktig rekkefølge i mål - eller hvis det ikke avholdes noe "Quinté Plus"-løp på
den dagen Lykketallspotten normalt ville blitt viderefordelt - blir Lykketallspottbeløpet som ble
opprettet for dette løpet, med forbehold for det som er angitt i 4. ledd i a) ovenfor, lagt til
Lykketallspotten (opprettet iht. bestemmelsene i artikkel 95.5) til det første "Quinté Plus"-løpet som
avholdes det etter løpet som Lykketallspotten normalt ville blitt viderefordelt for.
Spillerne informeres om Lykketallspott beløpet og dagen det fordeles senest når registreringen av
"Quinté Plus"-veddemålene starter på angjeldende dag.
Hvis bestemmelsene i artikkel 16 og 20 kommer til anvendelse, blir Lykketallspottbeløpet som
eventuelt allerede er angitt, rettet og meddelt spillerne så snart som mulig.
Artikkel 95.10
Opphevet ved forordning av 7. mars 2011 som endrer forordningen av 13. september 1985 om
regulering av den gjensidige urbane veddemålsordningen (PMU) og travbaner.
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