
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι: 
 
Κατά την ιπποδροµιακή συνάντηση της Tρίτης, 28 Οκτωβρίου µεταφέρονται τα ακόλουθα ποσά στα πιο 
κάτω παιχνίδια: 
 

Double Forecast  €2,103.60 

Pick 6    €6,160.44 

Jackpot 9  €29,834.58      

  

Στην ιπποδροµιακή συνάντηση της Τρίτης 28 Οκτωβρίου το παιχνίδι Jackpot 9 αναµένεται να 

µοιράσει ποσό ύψους €35.000. 

                

Την Πέµπτη 30 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν δύο ηµικλασσικές ιπποδροµίες στον Βρετανικό Ιππόδροµο 
Lingfield.  
 
Η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014 δέχεται 
στοιχήµατα και σε Αµερικανικές Ιπποδροµίες.  Οι ιπποδροµίες θα µεταδίδονται στο πρόγραµµα των 
αγγλικών ιπποδροµιών σε συγκεκριµένες µέρες οι οποίες θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων.  Οι 
φίλιπποι θα έχουν την δυνατότητα να στοιχηµατίσουν στα ακόλουθα είδη στοιχηµάτων:  WIN, TWIN, 
FORECAST (EXACTA), TRIO, PLACE και DOUBLE. Παρακαλώ σηµειώστε ότι ορισµένοι από τους πιο 
πάνω ιπποδρόµους δεν προσφέρουν το στοίχηµα TWIN.  
Το πρόγραµµα των ιπποδροµιών καθώς επίσης και οι κανονισµοί που διέπουν την λειτουργία των 
στοιχηµάτων αυτών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Λέσχης Ιπποδροµιών Λευκωσίας  
www.nicosiaraceclub.com.cy. Το ελάχιστο ποσό στοιχήµατος για όλα τα είδη στοιχήµατος πλην του 
στοιχήµατος ΤΡΙΟ έχει καθοριστεί στα €2. Σ΄ ότι αφορά το στοίχηµα ΤΡΙΟ το ελάχιστο ποσό στοιχήµατος 
είναι το €1 µε ελάχιστο συνολικό ποσό (γραµµή) τα €2. 
 
Στο πρόγραµµα της ιπποδροµιακής συνάντησης της Τρίτης 28 Οκτωβρίου περιλαµβάνεται και η 
Κλασσική Ιπποδροµία Κύπελλο «Γεώργιου Σταυράκη» για καθαρόαιµους ίππους 4 µέχρι και 7 ετών που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 µέχρι και 7 ετών από την απόσταση των 
2250 µέτρων.   
Καθ΄όλη τη διάρκεια της ιπποδροµιακής συνάντησης της Τρίτης 28 Οκτωβρίου η Λέσχη θα προσφέρει 
στους φιλίππους που θα επισκεφθούν τον Ιππόδροµο µπύρα Draft. 
Επίσης την Τρίτη 28 Οκτωβρίου η Λέσχη Λαιονές Λευκωσίας – Κερύνειας, διοργανώνει παιδικό 
φιλανθρωπικό φεστιβάλ «Happy Day» στην Αίθουσα Μαρκί του Ιπποδρόµου.  Τα παιδιά θα περάσουν 
ένα ευχάριστο απόγευµα κάνοντας βόλτες µε άλογα πόνυ, παίζοντας στα φουσκωτά παιχνίδια, θα 
διασκεδάσουν µε τον παλιάτσο και θα ζωγραφίσουν.  Στο Φιλανθρωπικό Φεστιβάλ στην Αίθουσα Μαρκί 
θα διατίθενται προς πώληση διάφορα γλυκά και ποτά, ενώ θα προσφέρεται δωρεάν µπύρα Draft  και 
παγωτά Pahit ice. Τα έσοδα θα διατεθούν για την πληρωµή διδάκτρων άπορου παιδιού.  Μέγας Χορηγός 
της εκδήλωσης είναι η Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας.  
 
Λέσχη Ιπποδροµιών Λευκωσίας       27 Οκτωβρίου, 2014 

-------------------------- 

 
 


