
Bất kỳ tài khoản, hệ thống cá cược tự động hoặc địa chỉ IP nào liên tục truy cập vào trang web 
của chúng tôi hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động của chúng tôi sẽ bị đóng ngay lập tức. Các 
giới hạn được chỉ định trên tài khoản luôn được giữ nguyên, bất kỳ tài khoản nào vi phạm các 
giới hạn này thông qua hoạt động đặt cược không theo tiêu chuẩn sẽ bị coi là vi phạm điều 
khoản và mọi khoản tiền thu được sẽ bị mất. 

Quy tắc chung 

1. Các quy tắc của chúng tôi tuân thủ theo rất giống với Las Vegas Sportsbooks và 

được sử dụng để bảo vệ cho công ty và cho bạn, người đặt cược. 

2. Tất cả các tài khoản của khách hàng là riêng tư và bí mật, và tất cả các cuộc gọi 

được ghi lại trong băng và được giữ để tranh luận trong thời gian 21 ngày. 

3. Độ tuổi đánh bạc hợp pháp khác nhau tùy thuộc vào tiểu bang của người chơi 

hoặc quốc gia cư trú. Người chơi có trách nhiệm tuân theo các quy tắc được lập 

tại tiểu bang hoặc quốc gia của họ. 

4. Chúng tôi có quyền từ chối đặt cược vào bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ khách hàng mà 

không có lý do, và có thể từ chối đặt cược từ nhóm khách hàng cư trú tại các tiểu 

bang hoặc tỉnh cấm cá cược thể thao. 

5. Tất cả các quy tắc, quy định và trả tiền được liệt kê trong phần này có thể thay 

đổi mà không cần thông báo trước. 

6. Mỗi khách hàng được yêu cầu xác minh bằng số tài khoản và mật khẩu của mình 

trên mỗi cuộc gọi và mỗi lần đăng nhập. Khách hàng có trách nhiệm về mật khẩu 

và số tài khoản cụ thể của họ. 

7. Số tiền tài khoản sẽ hiển thị cho bất kỳ cá cược nào đối với các cược trong tương 

lai hoặc các cược đang chờ xử lý. 

8. Khách hàng không thể cược với số tiền nhiều hơn số tiền hiện có trong tài khoản 

của họ. 

9. Tất cả người chơi phải xác nhận cược của họ với nhân viên khi kết thúc cuộc gọi 

bằng mật khẩu của họ. Người gọi có trách nhiệm nghe lại cược được đọc lại từ 

nhân viên trước khi xác nhận đặt cược. Nếu vì lý do nào đó, cuộc gọi bị cúp trước 

khi quá trình hoàn tất, thì việc đặt cược sẽ do ban quản lý quyết định. 

10. Cược không thể hủy bỏ sau khi người gọi xác nhận và cuộc gọi kết thúc. Cách 

duy nhất mà khách hàng có thể hủy đặt cược là đặt cược vào đội ngược lại mà 

anh ta đã đặt cược ban đầu. 

11. Đối với cược over/under, over-time được tính cho tỷ số cuối cùng. 

12. Khi đặt cược vào kèo half-time, over-time sẽ được tính của hiệp hai. 



13. Tất cả các tỷ lệ tối thiểu, tối đa, và thanh toán có thể thay đổi mà không cần 

thông báo trước. 

14. Tiền thắng tối đa cho bất kỳ parlay khác nhau tùy thuộc vào agent của bạn. 

Người đặt cược có trách nhiệm hiểu rõ tiền thanh toán khi xác nhận đặt cược. 

15. Tất cả các tranh chấp đặt cược sẽ được giải quyết bằng cách đọc lại từ cuộc gọi 

đã ghi âm và sẽ được phán quyết cuối cùng. 

16. Liên quan đến các game bị tạm ngừng, bị phản đối hoặc các quyết định bị đảo 

ngược, chúng tôi tuân theo các quy tắc của Las Vegas cho mục đích chấm cược 

trừ khi được nêu cụ thể trong quy tắc của một môn thể thao. Nếu không, chúng 

tôi không công nhận các game bị tạm ngưng, bị biểu tình và các quyết định bị 

đảo ngược cho mục đích chấm cược. 

17. Tất cả các sự kiện thể thao phải được thi đấu vào ngày đã lên lịch trừ khi có quy 

định khác. Nếu một sự kiện bị hoãn và/hoặc bị dời lại hoặc có sự thay đổi địa 

điểm, thì sự kiện đó sẽ tự động không được tính, có nghĩa là tất cả các cược sự 

kiện đó sẽ được hoàn lại (Trừ khi có quy định cụ thể khác). Tất cả các cược 

parlay/exotics sẽ được tính toán lại ngoại trừ từng phần của parlay, sử dụng biểu 

đồ thanh toán cho tùy chọn thể thao/cá cược đó. 

18. Các trận đấu tennis cá nhân không có được tính nếu trận đấu không được chơi 

hoàn thành do rút lui/không đủ năng lực hoặc bị truất quyền thi đấu. Nếu trận 

đấu bị dời lại do lịch thi đấu và vấn đề thời tiết, ánh sáng xấu, v.v., thì tất cả cược 

sẽ có hiệu lực và tất cả sẽ được tính. 

19. Tất cả các khoản tiền thắng được tính trên tỷ lệ cược có hiệu lực tại thời điểm 

đặt cược. 

20. Sẽ không đánh được parlay cùng đội với điểm chấp và money line. Nhiều cược 

không được chấp nhận khi kết quả của một phần liên quan vào kết quả của phần 

khác cược tương quan (correlated wagers). 

21. Chúng tôi không báo cáo các giao dịch của bạn cho bất kỳ tổ chức tài chính hoặc 

cơ quan chính phủ. Khách hàng có trách nhiệm báo cáo bất kỳ thông tin nào như 

vậy cho cơ quan có thẩm quyền chịu thuế thích hợp. 

22. Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ các chi tiết đăng nhập của họ. Chúng tôi 

không chịu trách nhiệm về những khách hàng tiết lộ mật khẩu và số tài khoản 

của họ cho người khác. 

23. Mỗi người một tài khoản. Nếu một tài khoản được phát hiện có nhiều người truy 

cập và agent không được thông báo, tài khoản đó có thể bị tạm ngưng, hủy cược 

và mất tiền. 



24. Mỗi người một tài khoản. Người dùng bị cấm mở nhiều hơn một tài khoản trừ 

khi được agent của họ chấp thuận. Nhiều tài khoản được liên kết với một người 

dùng theo địa chỉ IP, thiết bị, thông tin tài khoản hoặc bất kỳ hình thức nào khác 

có thể bị tạm ngưng, hủy đặt cược và mất tiền 

25. Người chơi có trách nhiệm thẳng thắn với agent của họ về người đặt cược. Nếu 

bạn không trung thực và cung cấp (các) tài khoản cho một tổ chức chuyên nghiệp 

hoặc bất kỳ ai khác mà không thông báo cho agent của bạn, bạn có nguy cơ bị 

xóa cược, đóng tài khoản và mất tiền. Agent có quyền biết ai đang đặt cược. 

26. Người  thắng của một sự kiện, hoặc game, sẽ được xác định vào ngày sự kiện đó 

được kết thúc. 

27. Tất cả các cược đều bằng tiền đô trừ khi có quy định khác trên tài khoản của bạn 

hoặc bởi agebt của bạn. 

28. Bạn đang đặt cược trên một nền tảng được quản lý. Tất cả các giao dịch tài 

chính được thực hiện giữa bạn và agent của bạn. Trong mọi trường hợp, nền 

tảng này không chịu trách nhiệm thanh toán hoặc thu tiền cho tài khoản của bạn. 

Mỗi agent/người chơi có trách nhiệm xác định tính hợp pháp trong khu vực của 

họ. 

29. Trong trường hợp có lỗi rõ ràng của kèo đưa ra, thời gian dự kiến, hoặc mức 

cược tối đa, bất kỳ các cược sẽ không có hiệu lực và tất cả tiền sẽ được trả lại 

tương ứng. 

30. Chúng tôi có quyền lấy đi bất kỳ khoản tiền thưởng nào, bất kỳ lúc nào, mà 

không cần giải thích. 

31. Chúng tôi có quyền điều chỉnh đối với bất kỳ cược không chính xác thông qua ý 

định xấu của người chơi hoặc vô tình ngẫu nhiên/không chính xác. Cược được 

thực hiện theo cách này sẽ bị hủy bỏ hoặc điều chỉnh theo tỷ lệ cược/quy tắc cá 

cược tiêu chuẩn. 

32. Ngày và thời gian bắt đầu của các sự kiện được hiển thị chỉ nhằm mục đích tham 

khảo. Cược sẽ được chấp nhận cho đến thời điểm bắt đầu được quảng cáo. Vì 

bất kỳ lý do mà một cược vô tình được chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc 

trận đấu đã bắt đầu, (các) lựa chọn bị ảnh hưởng sẽ bị hủy. Điều này áp dụng 

cho cả cá cược thể thao và cá cược ngựa.  

33. Người thắng và thua sẽ được tính chính thức sau: 

a. Soccer – 90 phút thi đấu. Overtime và đá penalty sẽ không được tính. 

b. Football NCAA & NFL 55 phút thi đấu. 

c. Basketball NBA 43 phút thi đấu. 



d. Basketball NCAA 35 phút thi đấu. 

e. Hockey NHL 55 phút thi đấu. 

f. Tất cả sự kiện thể thao khác 55 phút thi đấu. 

g. Thời gian overtime, quaters hoặc hiệp phụ được tính vào tỷ số cuối cùng khi 

đặt cược vào cao thấp, money line và điểm chấp trừ khi được chỉ định và 

ngoại trừ các kèo bóng đá bao gồm tỷ lệ cho một trận hòa. 

h. Đối với cược giữa hiệp, thời gian bù giờ sẽ được tính cho hiệp hai. 

i. Tất cả các cược đặt cho period và quarter chỉ dành cho khoảng thời gian cụ thể 

của period hoặc quarter đó. 

j. Các môn thể thao khác Tất cả các cuộc thi khác liên quan đến thời lượng thi 

đấu hoặc giới hạn thời gian dự kiến phải thi đấu đến khi kết thúc hoặc còn lại 

năm phút hoặc ít hơn thời gian thi đấu theo lịch trình khi cuộc thi kết thúc mới 

được coi là chính thức cho mục đích đặt cược. 

 

FOOTBALL 
 

Football 

1. Các quy tắc cụ thể về thể thao có thể khác nhau tùy thuộc vào agent của bạn. 

2. Cược được coi là chính thức sau 55 phút thi đấu. Nếu 55 phút của trận đấu không 

được chơi đủ, đặt cược cho đội sẽ không có hiệu lực và cược parlay sẽ bị giảm tương 

ứng. Cược vào hiệp 1 và hiệp 2 và tất cả các quarters sẽ được tính sau khi khoảng thời 

gian được đề cập hoàn thành. 

3. Cược cho điểm chấp, money line, cao thấp cả trận đấu và tất cả các cược vào hiệp hai 

luôn bao gồm điểm trong thời gian bù giờ. Cược cho quarter 4 không bao gồm tính 

điểm hiệp phụ. Games phải được chơi vào ngày và địa điểm đã lên lịch. 

4. Teaser  

Tỷ lệ cược và quy tắc về teaser được liệt kê khi bạn đặt cược. Đối với các câu hỏi khác, 

vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng hoặc agent của bạn. 

5. Quarter Lines  

Đối với các games cung cấp các kèo cho quarter, (các) thời gian bù giờ không được 

tính vào điểm số cuối cùng của quarter. Không cho phép cược teaser hoặc parlay cho 

các quarters. 



6. Super Bowl  

Nếu ngày và/hoặc địa điểm của Super Bowl bị thay đổi do điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt, tất cả các cược đang có cho game sẽ có hiệu lực. 

7. Futures & Props  

Futures và Props luôn được tính trừ khi có quy định khác. Bất kỳ câu hỏi hoặc nhầm 

lẫn nào liên quan đến từ ngữ của một prop hoặc future nên được giải quyết với dịch 

vụ khách hàng vì tất cả các cược đều sẽ được tính. 

 

BASKETBALL 
 

Basketball 

1. Cược cho điểm chấp, money line, cao thấp cả trận đấu và tất cả các cược vào hiệp hai 

luôn bao gồm điểm trong thời gian bù giờ. Cược cho quarter 4 không bao gồm tính điểm 

hiệp phụ.  

2. Các quy tắc cụ thể về thể thao có thể khác nhau tùy thuộc vào agent của bạn. 

3. Cược được coi là chính thức sau 43 phút thi đấu của (NBA) hoăc 35 phút thi đấu của 

(NCAA). Nếu thời gian thi đấu chính thức không được chơi đủ, đặt cược vào đội sẽ 

không tính và cược parlay sẽ bị giảm tương ứng. Games phải được chơi vào ngày và địa 

điểm đã lên lịch. Các game playoff là một ngoại lệ và được tính miễn là game được hoàn 

thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến ban đầu, điều này áp dụng cho playoff 

game của cả prop và player. 

4. Teasers: Tỷ lệ cược và quy tắc về teaser được liệt kê khi bạn đặt cược. Đối với các câu 

hỏi khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng hoặc agent của bạn. 

5. Trong trường hợp một game không được chơi, game sẽ được thay thế bằng một vị trí 

Mở (Open sport) để người chơi bỏ vào một cách thuận tiện. 

6. Basketball props cho cầu thủ: cầu thủ phải chơi để được tính. 

  



BASEBALL 
 

Baseball 

1. Các quy tắc cụ thể về thể thao có thể khác nhau tùy thuộc vào agent của bạn. 

2. Người thắng và người thua của game (trên Moneyline) sẽ được tính chính thức sau 5 

innings trừ khi đội nhà đang dẫn trước sau 4½ innings. Nếu một game được gọi hoặc bị 

tạm dừng, điểm số cuối cùng của một inning hoàn tất sẽ xác định người chiến thắng. 

Nếu đội nhà ghi bàn để hòa hoặc vượt lên dẫn trước trong nửa cuối của inning và inning 

chưa hoàn thành, điểm số tại thời điểm game được gọi sẽ xác định đội chiến thắng. Số 

tiền sẽ được hoàn lại nếu đội nhà hòa trận đấu và sau đó trận đấu bị tạm dừng. 

3. Các sự kiện MLB Preseason và mùa giải thông thường sẽ không được tính sang ngày 

hôm sau (trừ khi có quy định khác). Chúng tôi không công nhận các game bị tạm dừng, 

bị biểu tình, các quyết định bị đảo lộn, v.v. cho các mục đích cá cược. 

4. Tất cả cược vào các trận MLB postseason  và các trận College baseball (Wildcard, 

League Series, World Series) sẽ được xác định bằng tỷ số cuối cùng. Nếu trận đấu bị tạm 

dừng, tất cả các cược sẽ vẫn giữ nguyên và sẽ được chấm vào ngày hoàn thành. (Lưu ý: 

Điều này khác với các game cho mùa giải thông thường và hầu hết các cơ sở ở Las 

Vegas.) 

5. Cược "Action" sẽ được tính như lúc đầu với người ném bóng mới (pitcher). Một vận 

động viên ném bóng được coi là người ném bóng đầu tiên (starting pitcher) sau khi một 

lần ném bóng. 

6. Khi đặt cược vào tổng số lượt chạy (cao/thấp), trận đấu phải chơi 9 innings (8 ½ nếu đội 

nhà dẫn trước) mới được tính. Cược cho tổng số lượt chạy sẽ được hoàn trả nếu có sự 

thay đổi của pitcher trước khi cả hai pictchers được liệt kê ném ít nhất một lần ném 

bóng.  

7. Quy tắc cho các cược điểm chấp sẽ giống như cao thấp của baseball. 

8. Hãy nhớ rằng, khi đặt cược parlay của baseball, bạn không thể kết hợp điểm chấp và 

cao thấp của cùng một đội trên cùng một parlay, vì chúng được coi là cược tương quan. 

9. Tiền thắng parlay được tính bằng máy tính. Vui lòng xem lại khoản tiền thắng trước khi 

xác nhận bằng mật khẩu của bạn. 

10. MLB Series Prices.  Cược series của mùa giải thông thường có hiệu lực với điều kiện là 

hoàn thành tối thiểu hai trận đấu. Chỉ ba game tiên của bất kỳ loạt trận series được tính 

cho mục đích đặt cược. Sau khi một đội thắng hai trận trong một series, series sẽ được 

chấm vào thời điểm đó. 



11. MLB Grand Salami. Tất cả các game đã lên lịch và có kèo phải chơi 9 inning đầy đủ mới 

có hiệu lực (8 ½ nếu đội nhà thắng). Nếu một trận đấu bị hủy hoặc hoãn, thì MLB Grand 

Salami sẽ không được tính. 

12. Player Props. Props của cầu thủ chơi luôn dựa trên những pictchers đã được liệt kê 

(listed pitchers). Cho bất kỳ prop của cầu thủ, (các) cầu thủ phải bắt đầu. Tổng số bases 

single=1 base, a double=2 bases, a triple=3 bases, a HR=4 base. A walk, đánh cắp base, 

bị ném trúng bóng, lỗi, balk, lựa chọn của người cầm bóng hoặc bóng đã chuyền sẽ 

không được tính. Tất cả các prop của cầu thủ được coi là có hiệu lực sau 9 innings (8,5 

nếu đội nhà thắng) trừ khi có quy định khác 

13. MLB First Half Wagers (1st 5 innings). Cược dựa trên số điểm trong 5 innings đầu tiên. 

Nếu sau 5 innings đầu tiên mà game không được chơi hết, tất cả các cược cho hiệp một 

vẫn được tính. Nếu đội chủ nhà đang thắng và trận đấu được gọi sau 4½ innings, thì 

cược money line cho 1st 5 innings vẫn có hiệu lực. Điểm chấp và cao thấp của 1st 5 

innings cược yêu cầu chơi hoàn tất 5 innings (không phải 4 ½). Tất cả cược dựa trên 

listed pitchers.  

14. MLB Second Half Wagers (Last 4 winnings). Cược dựa trên điểm số từ đầu hiệp thứ 6 

cho đến khi kết thúc game. Game phải chơi đủ 9 innings, hoặc 8 ½ innings nếu đội nhà 

dẫn trước. Cược bao gồm các hiệp phụ. Tất cả cược dựa trên listed pitchers.  

15. MLB Total Hits+Runs+Errors. Toàn bộ trận đấu phải được hoàn thành (9 innings, hoặc 

8½ innings nếu đội nhà dẫn trước). Tất cả cược dựa trên listed pitchers.  

16. MLB 7 inning games. Trong các trận đấu được lên lịch chơi cho 7 innings (thay vì 9 

innings bình thường), tất cả các quy tắc thông thường cho 9 innings (8½ nếu đội chủ nhà 

thắng) thay vào đó sẽ chỉ yêu cầu 7 innings mới có hiệu lực (6½ nếu đội chủ nhà đang 

thắng). 

17. Bất kể ngày bắt đầu/hoàn thành, giải đấu NCAA baseball, giải NCAA softball, giải đấu 

quốc tế và các trận đấu của giải đấu trẻ đều có hiệu lực với tỷ số kết quả cuối cùng. 

18. Bất kỳ trận đấu baseball, softball, hoặc giải đấu nhỏ kết thúc sớm do kết quả của luật 

mercy vẫn sẽ có hiệu lực đối với tất cả các cược (trừ khi có ghi chú khác). 

 

HOCKEY 
 

Hockey 

1. Các quy tắc cụ thể về thể thao có thể khác nhau tùy thuộc vào agent của bạn. 



2. Trận đấu được tính chính thức (có hiệu lực) sau 55 phút chơi. Các bàn thắng ghi 
được trong thời gian bù giờ được tính cho cược vào trận đấu. Trừ khi được chỉ 
định khác (chỉ trong thời gian quy định). 

3. Các sự kiện Preseason và mùa giải thông thường sẽ không được tính sang ngày 
hôm sau (trừ khi có quy định khác). Các trận đấu playoff là ngoại lệ và có hiệu lực 
miễn là game được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến ban đầu, 
điều này cũng được áp dụng cho prop của game và cầu thủ cho các game playoff. 

4. Wager Types  
Thể loại cược 
 
Canadian Line: Kèo Canadian là sự kết hợp của một bàn thắng và money line. 
Money line có tiền đường 20 xu cho cược thẳng. 
 
Money Line: Tất cả các lựa chọn money line đều được tính để giành chiến thắng 
hoàn toàn trong trận đấu, theo quy tắc NHL. 
 
Tổng số (Cao/thấp): Được xác định bằng tổng số bàn thắng ghi được trong trận 
đấu. Trong NHL, người chiến thắng trong hiệp phụ hoặc shootout được tính bằng 
một bàn thắng. Bàn thắng này được tính vào điểm số cuối cùng cho mục đích 
chấm cược. 

5.  
Kèo của International Hockey European chỉ được tính trong thời gian chính thức 
(không tính thời gian bù giờ và shootouts). 

6. CANADIAN HOCKEY  
Kèo của Canadian hockey tính luôn thời gian bù giờ và shootouts. 

 

SOCCER 
 

Soccer 

1. Cược money line cho đá banh cũng có kèo cho hòa cũng như các đội. Trong 
trường hợp ví dụ hòa: (1-1), tất cả các cược cho một trong hai đội được coi là 
thua. Một lần nữa, trong trường hợp hòa, chỉ những cược được đặt cho kèo hòa 
được tính thắng. Quy tắc này không áp dụng cho kèo điểm chấp. 

2. Double Handicap: Loại cược này chia thành hai cược, mỗi cược có cùng 
moneyline, nhưng tỷ lệ chấp điểm khác nhau. 



3. Kết quả của trận đấu được tính sau 90 phút thi đấu cộng với thời gian bù giờ. 
Extratime/ Hiệp phụ/ bàn thắng vàng không được tính cho các cược bóng đá trừ 
khi có quy định khác. 

4. Nếu bất kỳ trận đấu nào bị hủy hoặc hoãn, tất cả các cược sẽ không tính. 

5. Khi địa điểm thi đấu bị thay đổi, các cược sẽ vẫn giữ nguyên trừ khi trận đấu được 
chơi trên sân của đội khách ban đầu, trong trường hợp đó tất cả các cược sẽ bị 
hủy. 

 

GOLF 
 

Golf 

Chúng tôi cung cấp 2 hình thức cá cược golf cho tất cả các sự kiện golf chính: Tỷ lệ cược để 
giành chiến thắng trong giải đấu và kèo đối đầu của người chơi cho giải đấu và các vòng đấu 
hàng ngày. 

1. Các trận đấu Đối đầu, cả hai golfer phải phát bóng để có hiệu lực. Nếu một đấu 
thủ bỏ lỡ đường cắt, đối thủ của anh ta được coi là người chiến thắng. Nếu cả hai 
đấu thủ bỏ lỡ đường cắt, số điểm thấp hơn sẽ thắng. Nếu cả hai đấu thủ có cùng 
số điểm, thì tất cả cược sẽ được hoàn lại. Nếu một đấu thủ rút lui sau khi phát 
bóng hoặc bỏ lỡ đường cắt thì đấu thủ chơi nhiều lỗ nhất sẽ thắng. Playoff không 
được tính cho cược chấp. 

2. Bạn có thể đặt cược ngay đến giờ phát bóng. 

3. Trong trường hợp trời mưa hoặc chậm trễ, tất cả cược vẫn được tính. 

4. Nếu một giải đấu được rút ngắn, sau khi bắt đầu, thì tất cả các cược vẫn được 
tính. 

5. Nếu một giải đấu chính thức bị hủy bỏ, tất cả các cược sẽ bị hủy. 

6. Cược cho người thắng giải đấu sẽ không có hiệu lực nếu người chơi không bắt đầu 
giải đấu. Ngoại lệ duy nhất sẽ là khi All-In/No Refunds được nêu rõ. Các cược này 
sẽ có hiệu lực, ngay cả khi người chơi không bắt đầu giải đấu. 

7. Điểm chấp golf cho các vòng đấu hoặc cho giải đấu: Một người chơi sẽ tự động 
thắng điểm chấp nếu họ thực hiện cắt và người chơi khác trong đối đầu thì không. 
Nếu một người chơi hoàn thành nhiều lỗ hơn người chơi khác vì bất kỳ lý do gì, họ 
sẽ tự động thắng điểm chấp. Nếu trận đấu playoff xảy ra giữa hai người chơi tham 
gia đối đầu, người chiến thắng sẽ được tính là người chiến thắng bằng 1 gậy bất 
kể điểm số playoff. 

 



BOXING/MMA 
 

Boxing 

1. Khi một trận đấu bị hủy hoặc hoãn, nhưng đấu trong vòng 14 ngày kể từ ngày dự 
kiến ban đầu, tất cả các cược vẫn có hiệu lực. 

2. Thay đổi địa điểm trong cùng một quốc gia sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái 
của cược đang chờ. Thay đổi địa điểm sang một quốc gia khác sẽ được chấm "no 
action" đối với tất cả các cược đang chờ. 

3. Đối với cược Tổng số Vòng đấu, 1 phút 30 giây sẽ được tính cho nửa vòng đấu. Ví 
dụ: để đặt cược vào "Over 10.5 rounds" được thắng, trận đấu phải kéo dài hơn 1 
phút 30 giây ở vòng 11. Nếu số hiệp của một trận đấu bị thay đổi thì tất cả cược ở 
kèo ban đầu sẽ không được tính.  

 

Mixed Martial Arts (MMA) 

1. Kết quả cuối cùng của trận đấu là chính thức. Điều này bao gồm bất kỳ bản điểm 
về phiếu ghi điểm của các trọng tài. Bất kỳ thay đổi nào sau đó được thực hiện 
bởi các cơ quan quản lý không được tính cho mục đích cá cược. 

2. Tổng số Điểm/Vòng đấu (Cao/Thấp): Nếu võ sĩ không bắt đầu một hiệp đấu thì 
hiệp đấu đã hoàn thành trước đó được coi là hiệp đấu cuối cùng. Khi nửa hiệp 
đấu được nêu rõ, điểm của nửa hiệp tương ứng (1 phút 30 giây cho hiệp 3 phút 
hoặc 2 phút 30 giây cho hiệp 5 phút) sẽ xác định under hoặc over. Nếu một trận 
kết thúc đúng vào thời gian của nửa hiệp, kết quả sẽ được coi là 'Over' (ví dụ: 
Tổng số cao/thấp 1,5 hiệp và trận đấu kết thúc lúc 1:30 của hiệp 2 – ‘Over’ sẽ 
được tính là thắng). 

3. Knockdown/Count in Round: Chỉ những cú hạ gục dẫn đến ‘đếm’ từ trọng tài hoặc 
nếu trọng tài bắt đầu ‘đếm’ mới được tính cho các cược này. 

4. Draw: Nếu trận đấu kết thúc là hòa và không có tỷ lệ cược nào được cung cấp cho 
lựa chọn này, tất cả các cược sẽ không tính. 

5. Disqualifications: nếu võ sĩ bị truất quyền thi đấu, kết quả sẽ được coi là chiến 
thắng cho đối thủ. Các cược cao thấp sẽ có hiệu lực và được chấm điểm tại thời 
gian trận đấu được dừng lại. 

  



AUTO RACING 
 

Auto Racing 

1. Nếu một tay đua rút khỏi cuộc đua trước khi cuộc đua bắt đầu, các cược vào tay đua đó 

sẽ không có hiệu lực. Nếu một tay đua bắt đầu cuộc đua nhưng sau đó rút lui tại bất kỳ 

thời điểm nào sau khi cuộc đua bắt đầu, các cược vào tay đua đó sẽ được tính. 

2. Đối với các đối đầu trong cuộc đua, trong trường hợp không có tay đua nào hoàn thành, 

tay đua hoàn thành nhiều vòng hơn sẽ được coi là người chiến thắng. Nếu cả hai tay 

đua đã hoàn thành cùng một số vòng, cược sẽ không tính. Các hình phạt hoặc bị xuống 

cấp sẽ không ảnh hưởng đến việc chấm cược. 

3. Nếu cuộc đua bị hoãn diễn ra trong vòng 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu dự kiến, tất cả 

các cược sẽ có hiệu lực. Nếu cuộc đua vẫn bị hoãn lâu hơn 72 giờ, tất cả các cược sẽ 

không được tính. 

 

HORSES 
 

Horses 

1. Khi đặt cược trong sổ racebook, FINAL ODDS sẽ cho bạn biết khoản tiền thắng cho cược 
của bạn, vì lý do này, bạn sẽ thấy số tiền 'To Win' là $ 0 trên tiền cược đang chờ xử lý. Số 
tiền thắng sẽ được điền vào khi chấm dựa trên tỷ lệ cược cuối cùng của cuộc đua. Điều này 
không áp dụng cho các cược được đưa ra trong sportsbook thông thường, chẳng hạn như tỷ 
lệ cược để giành chiến thắng cho các cuộc đua lớn hoặc các đối đầu của các con ngựa. 

2. Tỷ lệ thắng cược được đưa ra trong sportsbook thông thường luôn được tính trừ khi có 
quy định khác, có nghĩa là tất cả các cược đều có hiệu lực bất kể tham gia. 

3. Giới hạn của ngựa và tiền thắng được quản lý bởi agent của bạn. Vui lòng kiểm tra với họ 
nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Người chơi có trách nhiệm phải biết và hiểu các quy tắc đặt 
cược mà agent của họ đã đặt ra. 

 

OTHER 
 

Tennis  

  



1. Một trận đấu phải được hoàn thành đầy đủ với người chơi không rút lui, không đủ năng 

lực hoặc bị tướt quyền thi đấu cho cược được tính. Nếu trận đấu bị dời lại do lịch thi 

đấu, vấn đề thời tiết, ánh sáng xấu, v.v. thì tất cả các cược sẽ có hiệu lực và tất cả sẽ 

được tính. 

2. Trên cá cược TENNIS, từ "Games", "Tran Dau" được thêm vào lựa chọn cá cược và nó sẽ 

là sự khác biệt giữa đặt cược vào "Games", "Tran Dau", khac voi đặt cược "SET", "HIEP". 

Trừ khi có quy định khác. 

 

 

Lottery  

  

1. Cược xổ số luôn dành cho ngày mà sự kiện được lên lịch trừ khi có quy định khác. 

2. Kết quả xổ số được lấy từ trang web chính thức của tiểu bang. 

 

Cycling  

  

1. Kết quả dựa trên phân loại được công bố ngay sau cuộc đua. Kết quả bị đảo ngược sau 

đó do phản đối, kiểm tra doping hoặc các phương tiện khác sẽ không được tính và sẽ 

không ảnh hưởng đến việc chấm cược. 

2. Trong các trận đấu đối đầu, tay đua nào có thời gian nhanh nhất trên bảng xếp hạng 

chính thức sẽ giành chiến thắng trong đối đầu. 

3. Trong các trận đối đầu một cuộc đua, cả hai tay đua phải bắt đầu và ít nhất một người 

phải kết thúc cuộc đua để cược có hiệu lực. 

4. Trong trường hợp cuộc đua bị hoãn, tất cả các cược sẽ có hiệu lực nếu, và chỉ khi cuộc 

đua bắt đầu trong vòng một tuần kể từ ngày theo lịch ban đầu. 

5. Trong các đối đầu phân loại nhiều chặng, người chiến thắng sẽ là đấu thủ được xếp hạng 

cao nhất khi kết thúc cuộc đua. Nếu không có tay đua nào hoàn thành cuộc đua thì 

người chiến thắng sẽ là người hoàn thành nhiều chặng nhất. Nếu cả hai đối thủ hoàn 

thành cùng một số chặng giống nhau thì người chiến thắng sẽ là người xếp hạng cao 

hơn sau chặng hoàn thành cuối cùng. 

 

 

 



ESports  

  

1. Ngày và giờ bắt đầu được hiển thị cho các trận đấu E-Sport chỉ là tham khảo và không 

được đảm bảo là chính xác. Điều đó có nghĩa là cược sẽ có hiệu lực nếu một trận đấu 

được cung cấp với ngày và/hoặc thời gian không chính xác 

Nếu trận đấu chính thức bị tạm dừng hoặc bị hoãn và không được tiếp tục trong vòng 12 giờ kể 

từ thời gian bắt đầu thực tế theo lịch trình, thì cược vào trận đấu sẽ không có hiệu lực và được 

hoàn trả. 

Ngoại lệ là bất kỳ cược nào đặt vào đội/người chơi để thắng cho vòng tiếp theo, những cược 

này sẽ có hiệu lực bất kể việc tạm dừng hoặc hoãn lại. 

2. Nếu tên đội/cầu thủ viết sai HOẶC nếu một đội/cầu thủ thay đổi tên của họ nhưng vẫn 

thấy rõ trò chơi hoặc trận đấu được đặt cược thì cược vẫn có hiệu lực. 

3. Nếu trong một trận đấu chính thức, một người chơi chơi với biệt danh không chính xác 

hoặc trên một tài khoản smurf, thì cược sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi có bằng chứng rõ ràng 

rằng đó không phải là người chơi được cho là sẽ chơi trận đấu đó. 

4. Nếu không có lựa chọn hòa thì hiệp phụ được tính vào kết quả chính thức. 

5. Tất cả các cược sẽ được chấm bằng cách sử dụng kết quả chính thức do cơ quan quản lý 

phù hợp của cuộc thi có liên quan tuyên bố. 

6. Cược điểm chấp và Tổng số đề cập đến Round hoặc Maps tùy thuộc vào trò chơi được 

đặt cược. 

7. Nếu một map không được hoàn thành do bị loại hoặc rút lui, cược sẽ vẫn có hiệu lực 

dựa trên người chiến thắng được công bố chính thức. Bản đồ Counter-Strike là ngoại lệ, 

đối với Counter-Strike, tất cả các cược trên Spread, Moneyline và Total đều bị hủy trong 

trường hợp một đội bỏ cuộc hoặc bị loại. 

8. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà số  maps/rounds bị thay đổi hoặc trận đấu được cung cấp với 

định dạng maps/rounds không chính xác, tất cả cược Chấp và Cao thấp đều bị hủy 

nhưng cược trên Moneyline vẫn tiếp tục có hiệu lực. 

9.  Nếu người chơi hoặc đội nhận được quyền thắng ưu tiên hoặc giành chiến thắng theo 

quyết định của quản trị viên trên bản đồ trước khi bắt đầu bản đồ, tất cả các cược trên 

bản đồ sẽ bị hủy. 

Trong CS: GO: nếu một đội rút lui, giành chiến thắng theo quyết định của quản trị viên hoặc bị 

loại trước khi các vòng đấu theo lịch trình trên bản đồ được chơi, tất cả các cược trên bản đồ sẽ 

bị hủy. 



 

Trong Dota2, League of Legends và các trò chơi khác: nếu thắng ưu tiên hoặc thắng bởi quản trị 

viên đưa ra quyết định trong 10 phút đầu tiên của bản đồ, tất cả các cược trên bản đồ sẽ bị hủy. 

Nếu chiến thắng theo quyết định của quản trị viên được đưa ra sau phút thứ 10, bản đồ sẽ 

được chấm theo kết quả chính thức. 

Nếu cược có ít nhất một bản đồ của một loạt trận bị hủy do các lý do đã liệt kê trước đó, thì tất 

cả các lần đặt cược trên bản đồ của loạt trận cũng sẽ bị hủy. Hơn nữa, nếu ít nhất một bản đồ 

của một loạt trận bị hoãn hơn 12 giờ, thì tất cả các cược vào loạt trận của bạn sẽ bị hủy. 

1. Cược sẽ không bị hủy do có một cầu thủ dự bị hoặc thay thế trong một đội. 

2. Props: 

Minutes:  Tổng số cao thấp có thể được cho trong thời gian của bản đồ (tính bằng phút). 

 

First Tower:  Đội đầu tiên có một trong các tháp bị phá hủy sẽ thua cược này. 

First Blood:  Đội được thông báo trong trò chơi nhận được "First Blood" sẽ thắng cược này. 

1st to 10 kills:  Đội đầu tiên có được 10 điểm hạ gục trên bảng điểm trong trò chơi sẽ thắng cược 

này. 

1st Round:  Đội thắng vòng đầu tiên sẽ thắng cược này. 

1st to 5 Rounds: Đội thắng 5 vòng trước tiên sẽ thắng cược này. 

Trong Dota và League of Legends, bất kỳ Kill props sẽ được chấm điểm bằng cách sử dụng bảng 

điểm trong trò chơi, hiển thị ở đầu màn hình. 

1. Nếu một trận đấu 5v5 hoặc 6v6 bắt đầu với ít hơn 10 hoặc 12 tương ứng thì tất cả cược 

cho bản đồ và series sẽ không tính. Trong Dota2 và League of Legends nếu người chơi 

ngắt kết nối trong 10 phút đầu tiên và không thể kết nối lại hoặc bị thay thế trong phần 

còn lại của trò chơi thì tất cả cược trên bản đồ và series sẽ bị hủy. Trong CS: GO, nếu ít 

nhất 5 hiệp được chơi với ít hơn 10 người, tất cả các cược trên bản đồ và series sẽ bị 

hủy. 

Một hoặc nhiều người chơi ngắt kết nối sau 10 phút trong trận đấu Dota2 hoặc League of 

Legends không phải là lý do đủ để hủy cược cho bản đồ hoặc bất kỳ props liên quan đến bản đồ 

đó. 

1. Nếu bản đồ được làm lại hoặc quay lại sau khi hoàn thành một phần, bất kỳ cược props 

nào đã được quyết định cho đến thời điểm đó sẽ có hiệu lực dựa trên kết quả của bản 

đồ đã hoàn thành một phần. Bất kỳ props nào chưa được quyết định sẽ được chấm dựa 

trên kết quả của bản đồ được làm lại hoặc quay lại. 



2. Trong trận đấu mà một đội/người chơi có lợi thế hơn về một hoặc nhiều bản đồ được 

trao như một phần của thể thức giải đấu (ví dụ: do một đội đến từ bảng trên ở thể thức 

loại trực tiếp đôi), kèo của "bản đồ 1" luôn đề cập đến bản đồ đầu tiên đã thực sự chơi," 

bản đồ 2 "đề cập đến bản đồ thứ hai đã thực sự chơi, v.v. Nếu lợi thế đến từ chiến 

thắng vượt qua/chiến thắng mặc định được trao bởi quyết định của quản trị viên, chẳng 

hạn như do một đội xuất hiện muộn cho trận đấu của họ, điều này sẽ không tính. 

3. Trong Player unknown's Battlegrounds (PUBG), Fortnite và các trò chơi Battle Royale 

khác, người chiến thắng cuối cùng sẽ được chấm theo xếp hạng chính thức. Các trận đối 

đầu giữa người chơi/đội cũng sẽ được tính theo thứ hạng chính thức. Nếu cách tính xếp 

hạng không được giải thích rõ ràng theo quy định chính thức của giải đấu, các cược sẽ 

được tính như sau:  

Cược cho một vòng đấu cá nhân sẽ được chấm dựa trên vị trí của đội hoặc người chơi trong 

vòng đó. Vị trí đề cập đến đội nào tồn tại lâu hơn. 

Cược trong cả ngày chơi sẽ được chấm dựa trên tổng số điểm (Điểm Vị trí + Điểm Kill) mà các 

đội hoặc người chơi được đề cập đến vào ngày hôm đó. Điều này áp dụng ngay cả khi chỉ có 

một hiệp/trận đấu duy nhất được chơi vào ngày hôm đó. 

Các cược cho toàn bộ sự kiện, chẳng hạn như “người thắng cuối cùng” cũng sẽ được chấm dựa 

trên tổng điểm (Điểm vị trí + Điểm Kill) mà mỗi đội hoặc người chơi đạt được trong suốt thời 

gian diễn ra sự kiện. 

1. Nếu chúng tôi cho kèo props của một người chơi cụ thể trên một bản đồ cụ thể, người 

chơi phải bắt đầu trên bản đồ đó để cược có hiệu lực. Nếu prop được cung cấp cho một 

người chơi cụ thể trong cả trận đấu, người chơi phải bắt đầu trên tất cả các bản đồ của 

trận đấu đó để cược có hiệu lực. 

  

Politics   

1. Tất cả các cược của Tổng thống sẽ được tính và sẽ được xác định bởi kết quả của Cử tri 

đoàn từ 270 trở lên. Không bên nào phản đối kết quả của Cử tri đoàn sẽ được xem xét. 

Hơn nữa, không có bệnh tật hay cái chết của một trong hai ứng cử viên sau khi có kết 

quả bầu cử sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của Cử tri đoàn. 

  

Other   

1. Chúng tôi thỉnh thoảng cung cấp kèo cho các môn thể thao theo mùa như loạt trận đại 

học thế giới, Thế vận hội, bầu cử chính trị, v.v. Vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách 

hàng để biết các quy tắc và giới hạn đặt cược cho các sự kiện đặc biệt này. 

  



SEASON WINS 
 

Season Wins 

Chúng tôi cung cấp cược tổng số trận thắng theo mùa cho nhiều môn thể thao bao gồm NFL, 

NCAA Football và Major League Baseball. 

NFL 

Các đội phải chơi tất cả các game đã lên lịch để được tính. Chỉ các game của mùa giải thông 

thường (regular season) mới được tính. 

NCAA Football 

Các game của Bowl và các trận conference championship không được tính vào tổng số trận 

thắng của mùa giải. Chỉ các games của mùa giải thông thường (regular season). 

 

Bất kỳ games đã lên lịch bị hủy bỏ nhưng được thực hiện vào một ngày sau đó với một đội khác 

sẽ được coi là không có hiệu lực và tất cả số tiền sẽ được hoàn trả tương ứng. 

MLB 

Các đội phải chơi 160 game theo mùa thông thường để cược được tính. Bất kỳ đội nào chơi 

dưới 160 trận sẽ coi như tất cả cược bị vô hiệu và tất cả tiền sẽ được hoàn trả. 

 

Ví dụ bất kỳ game playoff bổ sung để xác định người chiến thắng cho Divisional hoặc cho Wild 

Card, không được bao gồm trong tổng số chiến thắng của mùa giải. 

Trong tất cả các giải đấu, tất cả các trận đấu bị hủy sẽ được tính là chính thức trong tất cả các 

cược RSW và trong tương lai. 

  



INTERNET TYPES OF BETS 
 

Internet 

1. Bạn nên xác định xem các dịch vụ của chúng tôi có được phép theo luật của khu vực bạn 

hay không. 

2. Số tiền trong tài khoản phải được người chơi xác nhận cho mỗi lần đăng nhập internet 

trước khi đặt cược. Khi bạn xác minh và chấp nhận số tiền tài khoản của mình, bạn đồng 

ý rằng tất cả các giao dịch trước đó là chính xác và bạn không có bất kỳ khiếu nại nào. 

Các khiếu nại hoặc tranh chấp phải được giải quyết tại thời điểm này. Đối với các tranh 

chấp, khiếu nại, thông tin tài khoản bổ sung hoặc để báo cáo sự khác biệt về tài khoản, 

hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng. 

3. Tất cả các giao dịch internet được ghi lại và sao lưu thường xuyên, trong mọi trường 

hợp tranh chấp, cả ban quản lý và người chơi đồng ý rằng việc sao lưu sẽ đóng vai trò  

quyết định quyền cuối cùng trong tranh chấp và tất cả các cược sẽ được điều chỉnh theo 

đó. Yêu cầu bồi thường phải được nộp trong vòng ba ngày kể từ ngày đặt cược. Không 

có yêu cầu nào sẽ được thực hiện sau khoảng thời gian ba ngày này. Người chơi có trách 

nhiệm xác minh tính chính xác của tất cả các giao dịch tài khoản. 

4. Bất kỳ thao tác phá hoại của quá trình và hoặc điểm chấp có thể dẫn đến việc cược bị 

chấm thua. 

5. Các tài khoản chơi thông qua các chương trình đặt cược tự động (bot) hoặc bất kỳ hoạt 

động nào tương tự có nguy cơ bị thu hồi bất kỳ khoản tiền trừ khi văn phòng được 

thông báo cụ thể và chấp thuận hoạt động trước khi đặt cược. 

6. Straight Bets  

Cược thẳng là cược đặt cho một đội hoặc tổng số điểm của một sự kiện thể thao. Đặt 

cược thẳng vào một điểm chấp thường bao gồm một khoản chênh lệch điểm. Trong 

trường hợp này, bạn đang đặt cược vào một đội để giành chiến thắng trong khoảng thời 

gian nhất định mà bạn đặt cược (trận đấu, hiệp 1, hiệp 2) sau khi tỷ số được điều chỉnh 

bởi mức chênh lệch điểm cụ thể. Khi bạn đặt cược trên tổng số điểm, bạn đang đặt cược 

rằng tỷ số của trận đấu trong một khoảng thời gian nhất định (trận đấu, hiệp 1, hiệp 2) 

sẽ cao hơn hoặc thấp hơn một số được chỉ định. 

 

Khi đặt cược vào tổng số của game, bạn đang đặt cược vào số điểm kết hợp của game 

để cao hơn hoặc thấp hơn con số được chỉ định trong khoảng thời gian đặt cược của 

bạn, tức là hiệp 1, hiệp 1 hoặc cả trận. Cược tổng số cho toàn trận hoặc hiệp 2 bao gồm 

thời gian bù giờ ngoại trừ trường hợp Bóng đá khi cược ba cách (3-way) được đưa ra (tỷ 

số hòa được đưa ra như một lựa chọn cá cược). Nếu có kèo cho tỷ số hòa thời gian bù 

giờ không được tính vào tổng số trận đấu. 



7. Money Line   

Money Lines được sử dụng ở một mức độ nào đó trong hầu hết các môn Thể thao lớn. 

Trong đặt money-line, bạn đang đặt cược vào người chiến thắng cuối cùng trong cuộc 

thi không phụ thuộc vào bất kỳ mức chênh lệch điểm nào. 
Example:  

Ví dụ: 

Nếu bạn cược vào Orlando -280, bạn đặt $280 để thắng $100. 

Nếu bạn cược vào Houston +240, bạn đặt $100 để thắng $240. 
 

8. Run-Line  

Khi đặt cược vào baseball, bạn có thể chọn run-line làm lựa chọn đặt cược của mình. 

Run-line của baseball là sự kết hợp của một điểm chênh lệch và money line. Trong một 

run-line, bạn đặt 1.5 điểm cho đội kèo trên và bạn cũng có thể đặt hoặc cộng tiền tùy 

thuộc vào mức độ của đội kèo trên. Điều ngược lại đối với đội kèo dưới. Bạn nhận được 

1.5 điểm và một lần nữa bạn có thể đặt hoặc cộng tiền tùy thuộc vào mức độ của đội 

kèo dưới. Một ví dụ về run-line là: 

  

Trong ví dụ này, bạn nhận 1.5 điểm với Marlins nhưng bạn phải đặt $140 để thắng 100. 

Nếu bạn chọn Yankees, bạn phải chấp 1.5 điểm nhưng bạn nhận được $120 cho mỗi 

$100 đặt cược. 

Lưu ý: 

Bạn không thể đặt cược parlay giữa run line và điểm tổng số của cùng một game. 

Run Lines luôn được tính với Listed Pitchers và game phải chơi 8 ½ innings hoặc hơn.  

9. Teasers  

Cược teasers là cược trong đó 2 hoặc nhiều đội được chọn cùng nhau trong một cược 

với mức chênh lệch điểm được điều chỉnh. Trong một teasers, bạn có thể thêm điểm 

vào điểm chấp hoặc kết hợp cả hai bên và tổng số cộng hoặc trừ vào điểm cao thấp. Nếu 

một lựa chọn bị thua teaser được xem như thua.  
 

Ví dụ: Teaser 5 điểm 2 đội cho $100  

 

Lakers +4 +5điểm= Kèo teaser bây giờ là +9 

Knicks -3 +5điểm= Kèo teaser bây giờ là +2 

Tỷ lệ cược và quy tắc về "TEASER" được liệt kê khi bạn đặt cược. Neu co nhung cau hoi khac , xin 

vui lòng liên hệ với Customer service hoặc Agent của bạn. Trong trường hợp một trận bóng rổ 

hoặc bóng đá bị hủy bỏ , TEASER không thể huy bo tran do , nhung sẽ được thay thế bằng một 

Tran khac de điền vào tu su yeu cau cua ban. 

 

 



Đây là các bảng thanh toán cho tất cả các lựa chọn teaser có sẵn: 

 

 

10. Parlays  

Cược parlay là cược trong đó bạn chọn 2 hoặc nhiều đội hoặc điểm cao thấp cùng nhau 

trong một lần đặt cược để thắng tiền nhiều hơn trong khi cược với số tiền nhỏ hơn. Bạn 

có thể kết hợp các môn thể thao khác nhau cho một parlay và thậm chí cược parlay cho 

cùng một trận đấu (với một số hạn chế). 

 



Một đội thua trên bất kỳ phần nào của parlay thì parlay đó sẽ thua. Không cho phép 

cược parlay có liên quan (correlated parlays). Ví dụ về điều này sẽ là một cược parlay 

điểm chấp của hiệp 1 và cả trận đấu của cùng một game hoặc điểm runline và điểm cao 

thấp trong cùng một trận đấu baseball. Trong trường hợp hòa VÀ tất cả những đội khác 

thắng, cược parlay sẽ trúng thấp hơn một cấp. 

Ví dụ: parlay 6 đội với một đội hòa và năm đội thắng sẽ trở thành parlay 5 đội cho mục 

đích tính cược. Trong trường hợp cược parlay 2 đội với một đội hòa và một đội thắng, 

cược parlay sẽ trở về cược thẳng với số tiền cược parlay được sử dụng làm số tiền 

"risk". Ví dụ: cược parlay 2 đội với cả hai đội ở mức tiền đường -110 sẽ trả 91% số tiền 

cược parlay. 

 

 

11. If-Bets   

If bets giúp khách hàng muốn cược nhiều game nhưng dựa trên kết quả của lần cược 

đầu tiên. 

Có 2 loại cược if bets, If Win Only và If Win/Ties hoặc canceled. 

Ví dụ If Win Only:  

Nếu Cowboys thua, cược dừng ở đó và được tính thua -$ 110; nếu Cowboys thắng 

+$100, tiền cược tiếp tục với cược Panthers; nếu Panthers thắng, cược thắng với số tiền 

là $200; nếu Panthers thua cược sẽ thua $ 10. Nếu Cowboys thắng đúng 5, thì Carolina 

Panthers sẽ không có hiệu lực và $110 sẽ quay trở lại tài khoản của bạn. 

Ví dụ If Win/Ties hoặc canceled (Single Action) 

If Win/Ties hoặc canceled (Double Action) 

 

Trong trường hợp này, khách hàng sẽ có hiệu lực trong phần thứ hai của cược nếu 

Dallas thắng với 5 điểm hoặc nhiều hơn. 

 
Số tiền cược của phần thứ hai của cược if, không được vượt quá số tiền cược của phần đầu tiên. 



12. Reverses  

Cược Reverse kết nối hai đội trong hai cược IF bets riêng biệt. IF đầu tiên sẽ kết nối đội 

A với đội B, cược thứ hai sẽ kết nối đội B với đội A. Hãy nhớ rằng cược Reverses là cược 

If bets mà bạn cần chọn if win only hoặc if win/ties or canceled. 

 

Ví dụ:  

 

Một khách hàng muốn cược $100 Action Reverse với New England Patriots -9, và 

Denver Broncos +6, cược sẽ trông như thế này: 

 

Phần A:  

New England Patriots -9 cược $110 để thắng $100, Nếu game đó thắng hoặc hòa thì 

cược sẽ có hiệu lực cho Denver Broncos +6 cược $110 để thắng $100. Nếu New England 

Patriots không thắng điểm chấp -9 thì cược sẽ không có hiệu lực Denver Broncos +6. VÀ  

 

Phần B:   

Denver Broncos +3 cược $110 để thắng $100, Nếu game đó thắng hoặc hòa thì cược sẽ 

có hiệu lực cho New England Patriots -9 cược $110 để thắng $100. Nếu Broncos không 

thắng điểm chấp +6 thì cược sẽ không có hiệu lực cho Patriots -9.  

 

Tổng số tiền cược là $220.00, nhưng người chơi có khả năng thắng lên đến $400.00. 

13. Contest Wagers  

Cược contest là cược có 3 lựa chọn trở lên và lựa chọn thứ 3 không phải là hòa. Ví dụ về 

những điều này bao gồm Tỷ lệ để giành chiến thắng trong Super Bowl, Defensive Rookie 

của năm, Cầu thủ ghi điểm Touchdown đầu tiên trong trận đấu, v.v. Trong các cuộc thi 

có từ 2 người chiến thắng trở lên, quy tắc dead heat sẽ áp dụng.  

14. Future Propositions  

Tại trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các cược phụ cho các games đại học và 

chuyên nghiệp. Chúng có thể bao gồm props cho từng cầu thủ riêng biệt và props cho 

đội. 

 

Cược Future cũng có thể được tìm thấy tại trang web của chúng tôi. Chúng bao gồm đặt 

cược để giành chức vô địch, conference, division, v.v. Cao/thấp cho các game thắng của 

mùa giải cũng có sẵn. Tất cả các cược được chấm khi kết thúc sự kiện hoặc mùa giải 

được đề cập. Trong trường hợp có tranh chấp không được đề cập ở đây, các quy tắc của 

Las Vegas sẽ được áp dụng.  

 

Có các giới hạn khác nhau đối với các cược phụ khác nhau và chỉ có thể được chơi dưới 

dạng cược thẳng, không cho phép cược parlay. 



 

LIVE BETTING 
 

Live Betting 

1. Cược Trực tiếp trong giờ quảng cáo (Commercial Live Betting) được cung cấp trên trang 

cá cược chính tuân theo các quy tắc cụ thể của môn thể thao được nêu trên mỗi tab. 

Các quy tắc của DYNAMIC LIVE BETTING thì khác. 

2. Cược Trực tiếp trong giờ quảng cáo (Commercial Live Betting) dành cho toàn bộ trận 

đấu hoặc theo thời gian quy định (tùy thuộc vào các môn thể thao và giải đấu) trừ khi có 

quy định khác. Vui lòng xem quy tắc đặt cược chung hoặc quy tắc cụ thể về thể thao để 

biết thêm thông tin về thời điểm trận đấu kết thúc. 

3. Vui lòng xem tab QUY TẮC DYNAMIC LIVE BETTING để biết các quy tắc áp dụng cho các 

cá cược đó. 
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