
 

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Κανονισμοί Κληρώσεων 

1. Η κλήρωση θα διεξάγεται σε κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση του μήνα Ιουνίου. (8 ιπποδρομιακές 

Συναντήσεις) 
 

2. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν τα εισιτήρια του στοιχήματος ΓΚΑΝΙΑΝ σε Κυπριακές 

Ιπποδρομίες που αφορούν την 1η μέχρι και την 9η ιπποδρομία συμπεριλαμβανομένης, 

κερδίζοντα και μη που θα εκδίδονται στον ιππόδρομο ή/και στους Αντιπροσώπους 

Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας (ΛΙΛ). 
 

3. Τα άκυρα εισιτήρια («cancelled ticket») δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση. Τα εισιτήρια 

ΓΚΑΝΙΑΝ paroli συμμετέχουν στην κλήρωση. 
 

4. Η πιθανότητα κλήρωσης του κάθε εισιτηρίου θα είναι ανάλογα της αξίας του με βάση το ένα 

Ευρώ. Εισιτήρια με αξία πολλαπλάσια του ενός Ευρώ θα έχουν τις αντίστοιχες πολλαπλάσιες 

πιθανότητες στην κλήρωση. 
 

5. Σε κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση θα κληρώνονται 3 τυχερά εισιτήρια που θα κερδίζουν €500 

έκαστο. 
 

6. Η κλήρωση θα διεξάγεται μετά τον τερματισμό της 9ης Ιπποδρομίας. 
 

7. Ο τυχερός θα παραλαμβάνει το δώρο του με την παρουσίαση του τυχερού εισιτηρίου στα 

γραφεία της ΛΙΛ ή στον Ιππόδρομο. 
 

8. Το εισιτήριο που θα κερδίζει πρέπει να παρουσιαστεί για εξαργύρωση σε χρονικό διάστημα 15 

ημερών από τη μέρα της κλήρωσης. 
 

9. Σε περίπτωση που το κερδίζον εισιτήριο δεν παρουσιάζεται για εξαργύρωση στο χρονικό 

διάστημα των 15 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης εναπόκειται στην κρίση της ΛΙΛ πως θα 

αξιοποιηθεί διαφορετικά το αζήτητο δώρο της κλήρωσης. 
 

10. Ο αριθμός του εισιτηρίου που συμμετέχει στην κλήρωση είναι ο κωδικός αριθμός του εισιτηρίου 

που αναγράφεται σ’ αυτό. Ύστερα από κάθε κλήρωση θα ανακοινώνονται τα κερδίζοντα 

εισιτήρια. 
 

11. Το βραβείο της κλήρωσης θα παραδίδεται στο φέροντα το κερδίζον εισιτήριο. Απολεσθέντα, 

σκισθέντα ή παραμορφωθέντα εισιτήρια δεν θα εξαργυρώνονται. 
 

12. Τα εισιτήρια πρέπει να φυλάσσονται προσεκτικά για να μην αλλοιώνονται. 
 

13. Κερδίζοντα εισιτήρια των οποίων ο κωδικός αριθμός δεν είναι ευδιάκριτος δεν θα γίνονται δεκτά 

για εξαργύρωση. 
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