Regras de apostas
Califórnia
Hipódromos de Del Mar, Golden Gate,
Los Alamitos, Santa Anita

1) WIN
O Win consiste na seleção do vencedor do páreo.

Empate
Quando dois cavalos terminarem empatados na primeira posição, o pote de win deve
ser distribuído como um pote de place, ou seja, premiando as apostas que selecionaram
os dois envolvidos no empate.

2) PLACE
O place consiste na seleção de um cavalo que pode terminar em primeiro ou segundo
lugar em cada páreo.
Forfait
Caso um cavalo seja retirado do páreo, as apostas envolvendo este cavalo devem ser
substituídas pelo favorito, determinado pelo pote de Win no momento da largada, ou
deve haver a opção de substituir para um cavalo alternativo.
Empate
Caso haja empate de primeiro lugar entre dois ou mais cavalos, apenas os cavalos deste
empate devem ser considerados como apostas ganhadoras.
Se houver empate de segundo lugar entre dois ou mais cavalos, todos esses cavalos
junto ao vencedor devem ser considerados como apostas ganhadoras.
Regras de pagamento
Todas as apostas devem ser reembolsadas caso todos os páreos envolvidos no Place
sejam cancelados. Caso menos de 4 cavalos completem a prova, o pote será
completamente devolvido. Caso apenas um cavalo termine o páreo, o pote de place, se
houver, deve ser distribuído como um pote de win.
Após o fechamento das apostas do primeiro páreo, não é possível vender, trocar ou
cancelar tickets. Caso haja mudança de pista de grama para areia ou vice-versa sem
aviso prévio aos apostadores antes do fechamento das apostas, todos os tickets devem
ser considerados ganhadores.
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3) SHOW
O show consiste em selecionar um cavalo que pode chegar em primeiro, segundo ou
terceiro lugar.
Empate
Caso haja empate para o show, 1/3 do pote deve ser distribuído entre os detentores dos
tickets cujos cavalos estão envolvidos no empate.
Se apenas 2 cavalos terminarem a corrida, o pote de show, se houver, deve ser
distribuído como um pote de place. Caso apenas um cavalo termine o páreo, o pote de
show, se houver, deve ser distribuído como um pote de win.

4) DAILY DOUBLE
O Daily Double é um pote composto por 2 corridas. O pote é formado por apostas que
selecionam os cavalos vencedores em ambos os páreos. Não há conexão com outros
pools.
Regras de pagamento
Se nenhum apostador selecionar os 2 vencedores, o pote líquido deve ser distribuído
como um pote de Place entre os tickets que incluíram o vencedor da primeira corrida e
os que incluíram o vencedor da segunda.
Se nenhum ticket incluir o vencedor da primeira corrida, o pote líquido deve ser
distribuído igualmente entre os tickets que incluíram o vencedor da segunda corrida. Se
nenhum ticket incluir o vencedor da segunda corrida, o pote líquido deve ser distribuído
igualmente entre os tickets que incluem o vencedor da primeira.
Se nenhum ticket incluir o vencedor de ambas as corridas, o pote líquido deve ser
distribuído igualmente entre os tickets que selecionaram os segundos colocados nas
duas corridas.
Se a segunda corrida for cancelada após a realização da primeira corrida, o pote líquido
deve ser distribuído como um pote único entre os tickets que selecionaram o vencedor
da primeira corrida.
Forfait
Antes da primeira corrida, qualquer aposta em um cavalo retirado ou indicado para
correr apenas por bolsa (ou seja, sem receber apostas), deve ser deduzida do pote e
reembolsada. Se um cavalo for retirado ou designado a correr pela bolsa após o término
da primeira corrida, todos os tickets incluindo este cavalo devem ser deduzidos do pote.
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Empate
Se ocorrer empate em qualquer uma das corridas, o pote líquido deve ser tratado como
um pote de place. Ex: Cavalo 8 e 5 empatados na primeira corrida e cavalo 3 venceu a
segunda corrida, o pote deve ser dividido entre os tickets que combinaram 8 e 3; 5 e 3.

2) DUPLA
Os tickets da Dupla são uma combinação do Win e Place. O apostador deve acertar os 2
primeiros cavalos, em qualquer ordem.
Regras de pagamento
Caso não haja tickets com a combinação vencedora da Dupla, todos os tickets que
contenham o cavalo vencedor e todos contendo o 2º colocado devem ser considerados
tickets vencedores e o pagamento calculado como pote de Place.
Caso não haja tickets com a combinação nem tickets que contenham o cavalo vencedor,
aqueles que tenham o segundo colocado são considerados tickets vencedores e o
pagamento deve ser calculado como um pote de Win.
Caso não haja tickets com a combinação nem que contenham o cavalo vencedor ou o
segundo colocado, a Dupla deve ser devolvida.
Caso apenas um cavalo termine a prova, todo o dinheiro é considerado um pote de Win
e aqueles que selecionaram este cavalo devem estar incluídos neste pote.
Forfait
Caso um cavalo seja retirado da corrida após a abertura das apostas ou um cavalo não
possa largar devido a problemas no starting gate, todos os tickets que incluírem o(s)
cavalo (s) retirado (s) devem ser deduzidos do pote e o dinheiro devolvido aos
apostadores.
Empate
Se houver empate do vencedor, os tickets que incluírem os cavalos empatados, devem
ser incluídos na repartição do pote. Se houver um empate da segunda posição, o pote é
calculado como um pote de Place.

5) EXACTA
O apostador deve designar a ordem exata das 2 primeiras posições.
Forfait
Caso um ou mais cavalos sejam retirados ou designados para correr pela bolsa, todos os
tickets incluindo o(s) cavalo(s) devem ser deduzidos do pote da Exata e o dinheiro
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devolvido aos apostadores. Caso não haja tickets com a combinação vencedora, o pote
líquido deve ser distribuído igualmente entre os detentores do ticket que selecionaram
o cavalo vencedor em primeiro e aqueles que selecionaram o segundo colocado para
terminar em segundo.
Exemplo:
Apostador A → Exacta 1 e 5
Apostador B → Exacta 2 e 4
Resultado → 1 e 4 (Apostador A ganha pelo 1; Apostador B ganha pelo 4)

Empate
Se houver empate entre dois cavalos na primeira posição, o pote líquido deve ser
calculado e distribuído como um pote de Place para os detentores das combinações
vencedoras.
Se houver empate na segunda posição, caso nenhum ticket contenha as combinações
vencedoras, o pote líquido deve ser calculado como um pote de Win e distribuído para
aqueles que detenham o ticket do vencedor.
Se nenhum ticket combinar o cavalo vencedor com nenhum dos cavalos de segundo
lugar do empate, o pote da Exacta deve ser calculado e distribuído aos detentores do
ticket que indique o cavalo vencedor ou qualquer um dos cavalos de segundo lugar de
acordo com sua escolha.
Se o empate ocorre entre 3 ou mais cavalos na primeira posição, o pote líquido deve ser
calculado e distribuído para apostadores cujos tickets contenham qualquer um dos dois
cavalos envolvidos no empate.

6) PICK (N)
No Pick N, o apostador deve selecionar o vencedor de cada corrida designada. O número
de corridas deve ser no mínimo 4, mas não ultrapassar 10. A maior parte do pote líquido
junto com o carryover deve ser distribuído aos apostadores que selecionaram o primeiro
colocado em cada uma das corridas do Pick N. A menor parte do pote deve ser
distribuída como um pote de Win para detentores dos tickets que selecionaram o
primeiro colocado no maior número de corridas.

Regras de pagamento
Se não houver apostas selecionando o primeiro colocado em cada uma das corridas de
Pick N, então:
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- A menor divisão do pote deve ser distribuída como pote de Win para aqueles cuja
seleção terminou em primeiro no maior número de corridas, e...
- A maior divisão do pote deve ser retida pelo hipódromo e adicionada ao pote da
próxima corrida. É o chamado “Pick N carryover”.

Empate
Em caso de empate de primeiro lugar para qualquer uma das corridas de Pick N, todos
os cavalos envolvidos no empate devem ser considerados cavalos vencedores no cálculo
do pote.
Se um cavalo for retirado de qualquer corrida do Pick N ou designado para correr pela
bolsa, o hipódromo pode substituir o cavalo retirado pelo favorito.
O pote do Pick N será cancelado e as apostas serão devolvidas se:
1) 3 ou mais corridas incluídas como parte do Pick 4, 5 ou 6 forem canceladas ou não
disputadas;
2) Se 5 ou mais corridas incluídas em um Pick 10 forem canceladas ou declaradas “não
disputadas”;
Se ao menos 1 corrida incluída no Pick N for cancelada ou declarada “não disputada”, o
pote deve ser distribuído como um pote de Win para aqueles cuja seleção terminou em
primeiro no maior número de corridas do Pick N. Essa distribuição deve incluir a porção
normalmente retida para o carryover do Pick N mas não o carryover de performances
anteriores.
Se a distribuição do carryover estiver designada para um dia ou corrida onde não haja a
seleção do primeiro colocado das corridas, o pote inteiro incluindo o carryover deve ser
distribuído como pote de Win para aqueles que selecionaram corretamente o primeiro
no maior número de corridas.
Se uma corrida mudar de areia para grama ou vice-versa em qualquer etapa do Pick N e
a mudança não for informada ao público antes do fechamento das apostas, todas as
apostas devem ser consideradas vencedoras.

7) PICK 3
O pote consiste nas apostas que designam os cavalos vencedores em 3 corridas.
Regras de pagamento
Caso nenhum ticket selecione o vencedor das 3 corridas, o pote líquido deve ser pago
aos tickets que selecionaram o vencedor em 2 corridas quaisquer; se não houver ticket
selecionando os 2 vencedores, então o pote deve ser pago aos tickets que escolheram
o vencedor em 1 corrida qualquer.
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Se mais de uma corrida for cancelada, as apostas devem ser reembolsadas.
Empate
Em caso de empate para o vencedor entre 2 ou mais cavalos de qualquer corrida do Pick
3, estes cavalos devem ser considerados vencedores naquela corrida ao calcular o pote.
O pagamento deve refletir a quantia apostada em cada combinação vencedora.
Forfait
Se um cavalo for retirado de qualquer perna do Pick 3 antes de correr a primeira perna
ou for designado para correr pela bolsa, todas as apostas contendo o cavalo retirado
devem ser reembolsadas. Se um cavalo for retirado na segunda perna após o início da
primeira, um pagamento de consolação deve ser computado para aqueles apostadores
que combinaram os vencedores da primeira e última pernas com o referido cavalo.
Neste caso, as apostas que contenham combinações com o cavalo retirado na segunda
corrida devem ser deduzidas do pote bruto. O pote resultante deve ser distribuído como
um pote de Win entre os tickets que combinaram os vencedores da primeira e terceira
pernas e o cavalo retirado da segunda.
Se um cavalo for retirado da terceira perna após o início da segunda ou for designado
para correr pela bolsa, um pagamento de consolação deve ser computado para aqueles
apostadores que combinaram os vencedores da primeira e segunda pernas com o cavalo
retirado. Neste caso, o total representado pelas apostas que combinam o cavalo
retirado da terceira corrida devem ser deduzidas do pool bruto. O pote resultante deve
ser distribuído como um pote de Win entre os tickets que combinam os vencedores das
primeira e segunda pernas com o cavalo retirado da terceira.
Após o fechamento das apostas na primeira corrida do Pick 3, nenhum ticket pode ser
vendido, alterado ou cancelado.

8) PICK 4
Pick 4, conhecido também como Select Four, consiste na seleção do vencedor de 4
corridas designadas. O pote deve ser dividido entre aqueles que escolheram
corretamente os vencedores de todas as 4 corridas incluídas no Pick 4.
Regras de pagamento
Se nenhum apostador acertar os 4 vencedores do Pick 4, o pool líquido é dividido entre
aqueles que acertarem 3 dos 4. Se nenhum ticket combinar ao menos 3 vencedores do
Pick 4, a quantia líquida deve ser distribuída entre aqueles que incluíram 2 dos 4. Se não
houver tickets que acertem 2 vencedores, o pote líquido será dividido entre aqueles que
acertaram um dos vencedores.
Se uma das corridas for cancelada, deve-se premiar a partir daqueles que acertaram 3
vencedores.
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Caso o ticket de Pick 4 inclua um cavalo retirado ou que corra apenas para bolsa (ou
seja, não recebe apostas), o favorito, conforme quantia de apostas Win no início da
corrida, deve ser o substituto do cavalo retirado, sendo assim incluído no pagamento e
cálculos do pote.
Empate
No caso de empate do primeiro lugar entre dois ou mais cavalos em qualquer uma das
4 corridas, todos os cavalos envolvidos no empate devem ser considerados vencedores
na corrida.
Nenhum ticket deve ser vendido, trocado ou cancelado após o fechamento das apostas
da primeira corrida.

9) TRIFECTA
A trifecta consiste em acertar os cavalos que terminam em primeiro, segundo e terceiro
na ordem exata. O pote da Trifecta não pode ser estabelecido em uma corrida com
menos de 4 cavalos previstos quando abrirem as apostas.
Regras de pagamento
Se nenhum ticket selecionar corretamente o primeiro, segundo e terceiro colocado, o
pote líquido deve ser pago para tickets que selecionaram o primeiro e segundo. Se
nenhum ticket selecionar o primeiro e o segundo, o pote líquido deve ser pago para
aqueles que selecionaram corretamente o primeiro.
Empate
Em caso de empate para o primeiro e o segundo colocado, apenas tickets que
selecionarem a ordem de chegada correta para as 3 primeiras posições devem ser
premiados, ou seja, 2 cavalos em empate na primeira posição devem ser considerados
como o primeiro e o segundo colocados; 2 cavalos empatados na segunda posição
devem ser considerados segundo e terceiro.
Em um empate triplo na primeira colocação, os 3 cavalos devem ser considerados
vencedores independente da ordem de seleção. Em empate triplo de segundo lugar,
tickets com a seleção correta do primeiro e 2 dos três cavalos empatados devem ser
considerados tickets vencedores. Em um triplo empate de terceiro lugar, tickets com o
primeiro e segundo lugar corretos e um dos 3 cavalos empatados em terceiro, devem
ser considerados tickets vencedores.
Forfait
Se um cavalo for retirado ou designado para correr apenas pela bolsa, o hipódromo deve
trocar todos os tickets que contenham o cavalo retirado. Após o fechamento das
apostas, tickets que incluem o cavalo retirado, devem ser eliminados do pote e o valor
reembolsado.
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10) SUPERFECTA/QUADRIFETA
O apostador deve acertar os cavalos que terminam em primeiro, segundo, terceiro e
quarto lugares. Não se deve estabelecer um pool de Quadrifeta se a corrida tiver menos
de 6 cavalos.
Empate
Em caso de empate para primeiro, segundo e terceiro colocado, apenas tickets que
selecionaram a ordem correta de chegada dos 4 primeiros devem ser considerados
vencedores, ou seja: 2 cavalos em empate para primeiro, devem ser considerados
primeiro e segundo em qualquer ordem; dois cavalos em empate pelo segundo lugar
devem ser considerados segundo e terceiro, em qualquer ordem; 2 cavalos em empate
pelo terceiro lugar devem ser considerados terceiro e quarto, em qualquer ordem.
Regras de pagamento
Se nenhum ticket selecionar o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados, o pote
líquido deve ser pago aos tickets que selecionaram o primeiro, segundo e terceiro. Se
nenhum ticket acertar as três primeiras posições, o pote líquido deve ser pago aos
tickets que selecionaram o primeiro e o segundo. Se nenhum ticket selecionar o primeiro
e o segundo, o pote líquido será pago aos tickets que selecionaram o primeiro lugar. Se
nenhum ticket acertar ao menos 1, o pote deve ser devolvido.
Empate
Em empate de quarto lugar, tickets que acertarem o primeiro, segundo e terceiro e um
dos cavalos empatados em quarto, devem ser considerados tickets vencedores.
Em um empate triplo pelo primeiro lugar, tickets selecionando os 3 cavalos envolvidos
no empate, em qualquer ordem, e o cavalo que terminou em 4 devem ser vencedores.
Em um empate triplo pelo segundo lugar, tickets com a seleção correta do primeiro lugar
e todos os três cavalos do empate devem ser considerados vencedores.
Em um empate triplo pelo terceiro lugar, tickets com a correta seleção do primeiro e
segundo lugar e 2 dos 3 cavalos em empate devem ser considerados vencedores.
Em um empate triplo pelo quarto lugar, tickets que selecionaram corretamente o
primeiro, segundo e terceiro e um dos cavalos do empate devem ser considerados
vencedores.
Forfait
Se um cavalo for retirado ou designado para correr apenas pela bolsa, o hipódromo deve
trocar todos os tickets que contenham o cavalo retirado. Após o fechamento das
apostas, tickets que incluem o cavalo retirado, devem ser eliminados do pote e o valor
reembolsado.
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