
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι: 
 
Η ιπποδροµιακή συνάντηση της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου που αρχίζει στις 3.00 µ.µ. 
περιλαµβάνει 9 ιπποδροµίες.   
 
Λόγω του γεγονότος ότι θα διεξαχθούν 9 ιπποδροµίες τα στοιχήµατα Jackpot 9, Pick 6  και Pick 
4 θα λειτουργήσουν ως ακολούθως: 
1η ιπποδροµία:  Jackpot 9 
4η ιπποδροµία:  Pick 6 
6η ιπποδροµία:  Pick 4 
 
Κατά την ιπποδροµιακή συνάντηση της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου µεταφέρονται τα ακόλουθα 
ποσά στα πιο κάτω παιχνίδια: 
 

Double Forecast €1.788,24 

Pick 6   Η Λέσχη εγγυάται ελάχιστο διανεµητέο ποσό   €18.075,72 

Jackpot 9  H Λέσχη εγγυάται ελάχιστο διανεµητέο ποσό   €81.910,65 

 
Τα πιο πάνω παιχνίδια αναµένεται να µοιράσουν συνολικό ποσό €110.000. 
 
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η κλασσική ιπποδροµία «Έπαθλο Γεώργιου 
Βασιλειάδη» Gr.2 για καθαρόαιµους ίππους 4 ετών και άνω νικητές, κήλωνες, εκτοµίες και 
φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο από την απόσταση των 1200 µέτρων. 
 

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου µετά τον τερµατισµό της 3ης και 4ης ιπποδροµίας θα διεξαχθεί η 
κλήρωση στα εισιτήρια στοιχηµάτων των Αγγλικών και Ιρλανδικών ιπποδροµιών. Η κλήρωση θα 
µεταδίδεται  τηλεοπτικά. 
 
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας πληροφορεί το φίλιππο κοινό ότι η επίσηµη σελίδα Nicosia 
Race Club στο Facebook έχει πλέον ανανεωθεί και εµπλουτιστεί µε την παρουσίαση όλων των 
ιπποδροµιών αµέσως µετά το πέρας της κάθε ιπποδροµιακής συνάντησης. Επίσης οι φίλιπποι 
µπορούν να παρακολουθούν και τις µεγάλες ιπποδροµίες που διεξάγονται στο εξωτερικό καθώς 
και ειδήσεις που αφορούν τις ιπποδροµίες παγκοσµίως. 
 
Την Πέµπτη 12 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί µία ηµικλασική ιπποδροµία στον Ιππόδροµο Meydan 
Ντουπάϊ.  
 
Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί µία κλασική ιπποδροµία Grade 2 και µία ηµικλασική 
ιπποδροµία στον Ιππόδροµο Kenilworth Νοτίου Αφρικής καθώς επίσης και µία ηµικλασική 
ιπποδροµία στον Ιππόδροµο Turffontein Νοτίου Αφρικής. 
 
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου και ώρα 4.30 µ.µ. θα διεξαχθεί η κλασική ιπποδροµία Dan Moore 
Memorial Handicap Chase (Grade A) για ίππους 4 ετών και άνω από την απόσταση των 3418 
µέτρων στον Ιππόδροµο Fairyhouse Ιρλανδίας.  Την ίδια µέρα θα διεξαχθεί µία ηµικλασική 
ιπποδροµία στον Ιππόδροµο Scottsville Νοτίου Αφρικής.  
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