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1 Virtual Football

1.1

Spelbeskrivning

Virtuell fotboll (ligaläge och alla cuplägen) är en digital virtuell sportspelsprodukt där spel kan
placeras på sportevenemang 24/7/365. Tävlingar med upp till 240 fixturer per säsong genereras
kontinuerligt för att erbjuda många typer av odds före match i korta insatscykler. Varje turnering
består av virtuella lag som återspeglar prestandaparametrar för realteam och spelare. Alla
matcher under säsongerna sänds via en videoström av matchhöjdpunkterna som valts av en
slumpmässig generator från en pool med över 240.000 videor totalt..
1.2

Skärmbilder

Integrering av Gaming Platform
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Feed integration

1.3

Hur man spelar

För närvarande finns det sex olika virtuella fotbollslägen:
•
•
•
•
•
•
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Virtual Football League Mode (VFLM)
Virtual Football World Cup (VFWC)
Virtual Football Nations Cup (VFNC)
Virtual Football Asian Cup (VFAS)
Virtual Football Champions Cup (VFCC)
Virtual Football Euro Cup (VFEC)
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Spelstruktur
Varje läge har en annan turneringsstruktur:
Virtual Football League Mode VFLM:
•
•
•
•
•

16 lag
Hem- och bortmatcher
30 matchdagar
8 samtidiga matcher per matchdag
240 matcher per säsong

Virtual Football World Cup VFWC:
Gruppscen
• 32 lag (8 grupper om 4 lag per grupp)
• 12 matchdagar bitar (3 matchdagar med 4 bitar per matchdag)
• 4 samtidiga matcher per matchdag
• 48 matcher per gruppsteg
Knock-Out-Stage
• 16 lag
• 5 omgång (R16 [1..4]; R16 [5 ... 8]; R8; semifinaler; final & 3: e plats)
• 4 samtidiga matchningar (R16 [1..4]; R16 [5 ... 8]; R8);
• 2 samtidiga matcher (semifinaler; final & 3: e plats)
• 16 matcher per knock-out-etapp
Virtual Football Euro Cup VFEC, Asian Cup VFAS, & Nations Cup VFNC:
Gruppscen
• 24 lag (6 grupper om 4 lag per grupp)
• 9 matchdag bitar (3 matchdagar med 3 bitar per matchdag)
• 4 samtidiga matcher per matchdag
• 32 matcher per gruppsteg
Knock-Out-Stage
• 16 lag
• 5 omgång (R16 [1..4]; R16 [5 ... 8]; R8; semifinaler; final & 3: e plats)
• 4 samtidiga matchningar (R16 [1..4]; R16 [5 ... 8]; R8);
• 2 samtidiga matcher (semifinaler; final & 3: e plats)
• 16 matcher per knock-out-etapp

Virtual Football Champions Cup VFCC:
Gruppscen
• 32 lag (8 grupper om 4 lag per grupp)
• 24 matchdagstycken (6 matchdagar med 4 bitar per matchdag)
• 4 samtidiga matcher per matchdag
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•

96 matcher per gruppsteg

Knock-Out-Stage
• 16 lag
• 9 omgångar (R16_Leg 1 [1..4]; R16_Leg 1 [5 ... 8]; R16_Leg2 [1..4]; R16_Leg2 [5..8];
R8_Leg 1; R8_Leg 2; Semi Finals Leg1; Semi Finals Leg2; Final & 3: e plats.
• 4 samtidiga matchningar (R16_Leg1 [1..4]; R16_Leg1 [5..8]; R16_Leg2 [1..4]; R16_Leg2
[5..8]
• 2 samtidiga matcher (Semifinal Leg 1; Semi Final Leg 2; Final & 3rd Place)
• 30 matcher per knock-out-etapp
1.4

Spelinformation

Information om säsongläge
Varje virtuellt fotbollsläge tillhandahålls som en online-version och en detaljhandelsversion för
att betjäna tidskraven för de olika målgrupperna.

Virtual Football League Mode VFLM:
VFLM Desktop
Försäsong
MatchDay spelcykel
MatchDay Matchcykel
MatchDay resulterande cykel
Total matchdag
Inläggssäsong
Hel säsong (30 matchdagar plus Pre & Post
Season)

Nuvarande värde
01:00 min
01:00 min
02:20 min
00:20 min
03:40 min
01:00 min
112:00 min

VFLM Detaljhandeln

Nuvarande värde
01:00 min
03:00 min
02:20 min
01:00 min
06:20 min
01:00 min
192:00 min

Försäsong
MatchDay spelcykel
MatchDay Matchcykel
MatchDay resulterande cykel
Total matchdag
Inläggssäsong
Hel säsong (30 matchdagar plus Pre & Post
Season)

Virtual Football World Cup VFWC:
VFWC Desktop
Försäsong
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Nuvarande värde
01:00 min
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Spelcykel för matchdag i gruppspel
Gruppspelet matchdag match cykel
Gruppspelsmatch dag resulterande cykel
Total gruppspelsmatchdag
Hela gruppspelet (12 matchdagar)
Gruppspel till Knock-Out Etappövergång
Knock-Out-matchdag spelcykel
Knock-Out etapp match dag match cykel
Knock-Out Skede matchdag resulterande
cykel
Total matchdag för knock-out-stage
Full Knock-Out Stage (5 matchdagar)
Post Cup
Hela cupen (Gruppspel + Knock-Out Stage)

01:00 min
02:20 min
00:20 min
03:40 min
44:00 min
01:00 min
01:00 min
02:30 min
00:20 min

VFWC Detaljhandeln

Nuvarande värde
01:00 min
03:00 min
02:20 min
01:00 min
06:20 min
76:00 min
01:00 min
03:00 min
02:30 min
01:00 min

Försäsong
Spelcykel för matchdag i gruppspel
Gruppspelet matchdag match cykel
Gruppspelsmatch dag resulterande cykel
Total gruppspelsmatchdag
Hela gruppspelet (12 matchdagar)
Gruppspel till Knock-Out Etappövergång
Knock-Out-matchdag spelcykel
Knock-Out etapp match dag match cykel
Knock-Out Skede matchdag resulterande
cykel
Total matchdag för knock-out-stage
Full Knock-Out Stage (5 matchdagar)
Post Cup
Hela cupen (Gruppspel + Knock-Out Stage)

03:50 min
19:10 min
01:00 min
66:10 min

06:30 min
32:30 min
01:00 min
111:30 min

Virtual Football Euro Cup VFEC, Virtual Football Asian Cup VFAS,
Virtual Football Nations Cup VFNC:
VFEC, VFNC & VFAS Desktop
Försäsong
Spelcykel för matchdag i gruppspel
Gruppspelet matchdag match cykel
Gruppspelsmatch dag resulterande cykel
Total gruppspelsmatchdag
Hela gruppspelet (12 matchdagar)
Gruppspel till Knock-Out Etappövergång
Knock-Out-matchdag spelcykel
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Nuvarande värde
01:00 min
01:00 min
02:20 min
00:20 min
03:40 min
33:00 min
01:00 min
01:00 min
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Knock-Out etapp match dag match cykel
Knock-Out Skede matchdag resulterande
cykel
Total matchdag för knock-out-stage
Full Knock-Out Stage (5 matchdagar)
Post Cup
Hela cupen (Gruppspel + Knock-Out Stage)

02:30 min
00:20 min
03:50 min
19:10 min
01:00 min
55:10 min

Endast VFEC och VFNC detaljhandeln (VFAS finns inte i detaljhandeln *)
VFEC & VFNC Detaljhandeln
Försäsong
Spelcykel för matchdag i gruppspel
Gruppspelet matchdag match cykel
Gruppspelsmatch dag resulterande cykel
Total gruppspelsmatchdag
Hela gruppspelet (12 matchdagar)
Gruppspel till Knock-Out Etappövergång
Knock-Out-matchdag spelcykel
Knock-Out etapp match dag match cykel
Knock-Out Skede matchdag resulterande
cykel
Total matchdag för knock-out-stage
Full Knock-Out Stage (5 matchdagar)
Post Cup
Hela cupen (Gruppspel + Knock-Out Stage)

Nuvarande värde
01:00 min
03:00 min
02:20 min
01:00 min
06:20 min
57:00 min
01:00 min
03:00 min
02:30 min
01:00 min
06:30 min
32:30 min
01:00 min
92:30 min

Virtual Football Champions Cup VFCC:
VFCC Desktop
Försäsong
Spelcykel för matchdag i gruppspel
Gruppspelet matchdag match cykel
Gruppspelsmatch dag resulterande cykel
Total gruppspelsmatchdag
Hela gruppspelet (12 matchdagar)
Gruppspel till Knock-Out Etappövergång
Knock-Out-matchdag spelcykel
Knock-Out etapp match dag match cykel
Knock-Out Skede matchdag resulterande
cykel
Total matchdag för knock-out-stage
Full Knock-Out Stage (5 matchdagar)
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Nuvarande värde
01:00 min
01:00 min
02:20 min
00:20 min
03:40 min
88:00 min
01:00 min
01:00 min
02:30 min
00:20 min
03:50 min
34:30 min
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Post Cup
Hela cupen (Gruppspel + Knock-Out Stage)

VFCC Detaljhandeln
Försäsong
Spelcykel för matchdag i gruppspel
Gruppspelet matchdag match cykel
Gruppspelsmatch dag resulterande cykel
Total gruppspelsmatchdag
Hela gruppspelet (12 matchdagar)
Gruppspel till Knock-Out Etappövergång
Knock-Out-matchdag spelcykel
Knock-Out etapp match dag match cykel
Knock-Out Skede matchdag resulterande
cykel
Total matchdag för knock-out-stage
Full Knock-Out Stage (5 matchdagar)
Post Cup
Hela cupen (Gruppspel + Knock-Out Stage)

01:00 min
125:10 min

Nuvarande värde
01:00 min
03:00 min
02:20 min
01:00 min
06:20 min
152:00 min
01:00 min
03:00 min
02:30 min
01:00 min
06:30 min
58:30 min
01:00 min
213:30 min

Matchinformation
I allmänhet delar alla virtuella fotbolls-läge samma tid på matchdagarna. Den enda skillnaden är
inom tidpunkten för knockout-stadierna för cuplägen eftersom de kan inkludera övertid och
straffspark.
Virtual Football League Mode VFLM:
Desktop
•
•
•
•

01:00 minuters spelcykel
02:20 matchcykel
00:20 minut resulterande cykel
03:40 minuter per matchdag

Detaljhandeln
• 03:00 minuters spelcykel
• 02:20 matchcykel
• 01:00 minut resulterande cykel
• 06:20 minuter per matchdag
VFEC, VFNC, VFWC, VFAS and VFCC:
Desktop
Gruppscen:
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•
•
•
•

01:00 minuters satsningscykel (inklusive 00:10 minuters insatsstopp)
02:20 matchcykel
00:20 minut resulterande cykel
03:40 minuter per matchdag

Knock-Out-Stage:
• 01:00 minuters satsningscykel (inklusive 00:10 minuters insatsstopp)
• 02:30 matchcykel
• 00:20 minut resulterande cykel
• 03:50 minuter per kopprunda
Detaljhandeln
Gruppscen:
• 03:00 minuters satsningscykel (inklusive 00:10 minuters insatsstopp)
• 02:20 matchcykel
• 01:00 minut resulterande cykel
• 06:20 minuter per matchdag
Knock-Out-Stage:
• 03:00 minuters satsningscykel (inklusive 00:10 minuters insatsstopp)
• 02:30 matchcykel
• 01:00 minut resulterande cykel
• 06:30 minuter per kopprunda

1.5

Vadhållning

Det är tillåtet att satsa på en match upp till 10 sekunder innan kick-off. Outrights kommer att
stängas under vilken match som helst. När en marknad har beslutats kommer den att rensas
och tas bort från flödet. Spelmarknader för framtida matchdagar för den nuvarande turneringen
förblir öppna. När en framtida matchdag väljs från fältet längst ner i iframe, kommer matcherna
relaterade till den dagen, tillsammans med oddsen, att visas i det nedre oddsavsnittet. Följande
matchrelaterade spelalternativ är tillgängliga:

Spelmarknad

Beskrivning (Möjligt resultat)

Matcha relaterade marknader
Beskrivning
Välj utfallet efter 90 minuter - Vanlig matchningstid

Fulltid / 1X2

Möjliga resultat:
•
•
•
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Beskrivning
Select the result at halftime
Halvtid / 1X2

Möjliga resultat:
•
•
•

Hem leder
Rita
Borta leder

Beskrivning

Totala mål

Välj om det totala antalet mål som gjorts i den ordinarie matchen kommer att
vara över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning
Välj resultatet inklusive det givna handikappet
Handikapp

Möjliga resultat: (Efter att handikapp har tillämpats)
•
•
•

Hem vinner
Rita
Bort vinner

Beskrivning
Välj laget som gör det första målet
1: a målet

Möjliga resultat:
•
•
•

Hem
Bort
Ingen

Beskrivning
Välj rätt poäng efter 90 minuter - Vanlig matchningstid
Möjliga resultat:
Rätt poäng
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•
•
•
•
•
•

1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2

•
•
•
•
•
•

0-1
0-2
1-2
0-3
1-3
2-3

•
•
•
•

1-1
2-2
3-3
Andra poäng

www.betradar.com

Asiatiska Handikapp*
(Detaljer nedan)

Beskrivning
Inaktiverad som standard: -2 till 2 beräknas, tre mest balanserade sänds
Beskrivning
Välj en kombination av utfall på marknaderna "1st Half 3 way" och "Full Time 3
way"
Möjliga resultat:

Combo Halvtid och Fulltid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hem leder vid Halvtid & Home vinner
Hem leder vid Halvtid & Draw på heltid
Hemma leder vid Halvtid & Bort vinner
Oavgjort vid Halvtid & Home vinner
Rita vid halvtid & Rita på heltid
Oavgjort vid Halvtid & Home vinner
Borta leder vid Halvtid & Home-segern
Bort leder vid Halvtid & Draw på heltid
Bort leder vid Halvtid & Bort-vinst

Description
Välj två av de tre möjliga resultaten efter 90 minuter
Dubbel chans

Möjliga resultat:
•
•
•

Hem vinner eller oavgjort
Hemma vinner eller Borta vinner
Borta vinner eller oavgjort

Beskrivning
Välj två av de tre möjliga resultaten vid halvtid
Dubbel chans Halvtid

Möjliga resultat:
•
•
•

Hem vinner eller oavgjort
Hemma vinner eller Borta vinner
Borta vinner eller oavgjort

Beskrivning
Välj om båda lagen ska göra poäng i ordinarie matchtid
Båda lagen gör mål

Möjliga resultat:
•
•

Lag att göra (Hemma /
Borta)
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Ja
Nej

Beskrivning
Välj om hemmalaget eller bortalaget ska göra mål i ordinarie matchtid
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Möjliga resultat:
•
•
•
•

Endast hemmalagets poäng
Endast borta lagresultat
Båda lagen
Inget lag

Beskrivning
Välj vilken halva som ska ha det högsta antalet mål som gjorts i ordinarie
matchtid
Högsta poänghalva

Möjliga resultat:
•
•
•

Första halvan
Andra halvan
Jämlikar

Beskrivning
Välj om det totala antalet mål som gjorts i matchen av det nämnda laget
kommer att vara över eller under ett specificerat nummer X
Lagets totala mål
Möjliga resultat: (tillämpas antingen hemma eller borta)
•
•

Under X
Över X

Beskrivning
Välj det exakta antalet mål som gjorts av det namngivna laget (Hemma eller
Borta) i matchen
Antal lagmål

Möjliga resultat:
•
•
•

0
2
4+

•
•

1
3

Beskrivning
Välj det exakta antalet totala mål som gjorts i matchen
Antal mål

Möjliga resultat:
•
•
•
•

Udda / jämnt antal totala
mål
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0
2
4
6+

•
•
•

1
3
5

Beskrivning
Välj kategori för det totala antalet mål som gjorts i matchen (90 minuter)
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Möjliga resultat:
•
•

Udda
Jämnt (gäller om inga mål görs)

Beskrivning
Välj poäng efter 90 minuter (insatsen återbetalas vid oavgjort)
Rita ingen satsning

Möjliga resultat:
•
•

Hem vinner
Borta vinner

Beskrivning

Totalt 1: a halvlek

Välj om det totala antalet mål som gjorts under första halvåret kommer att vara
över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•

Asiatiska handikapp för
första halvlek * (Detaljer
nedan)

Asiatiska totala mål *
(Detaljer nedan)

Asiatiska mål i första
halvlek * (Detaljer nedan)

Över X

•

Under X

Beskrivning
Disabled by default: -2 to 2 are calculated, three most balanced are
broadcasted
Beskrivning
Inaktiverad som standard: -2 till 2 beräknas, tre mest balanserade sänds

Beskrivning
Inaktiverad som standard: 0,5 till 5,5 beräknas, tre mest balanserade sänds
Beskrivning
Välj en kombination av utfall på marknaderna "Full Time 3 way" och "Total
Goal"

Combo heltid 3 - vägs och
totala mål
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Möjliga resultat:
•
•
•
•
•
•

Hem vinner & Över X
Hem vinner & Under X
Draw & Over X
Rita & Under X
Borta vinner & Över X
Borta vinner & Under X
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Ligaläge - Riktigt spel
Spelmarknad
Matchdag relaterad

Beskrivning (Möjligt resultat)
Beskrivning

Antal mål på matchdagen

Välj om det totala antalet mål som gjorts i omgången kommer att vara över
eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•

Över X

•

Under X

Beskrivning

Totalt antal hemmalag

Välj om det totala antalet mål som görs i hemmalagets runda kommer att
vara över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning

Totalt antal bortalag

Välj om det totala antalet mål som görs i omgången av bortalagen kommer
att vara över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning

De flesta mål hemlag eller
bortalag

Välj om hemmalag eller bortalag ska göra fler mål i omgången
Möjliga resultat:
•
•
•

Hem
Bort
Dra

Beskrivning

Antal hemmalag vinner

Välj om det totala antalet hemmalag som vinner i omgången kommer att vara
över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Nummerdrag
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Över X
Under X

Beskrivning
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Välj om det totala antalet dragningar i omgången kommer att vara över eller
under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning

Antalet borta lag vinner

Välj om det totala antalet bortelag som vinner i omgången kommer att vara
över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:

• Över X
• Under X
Ligarelaterade (marknader stängda under matcher)
Beskrivning
Välj vilket lag som vinner ligan
Säsongsvinnare

Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla deltagande lag, när ett lag inte kan vinna ligan
längre kommer det att tas bort från erbjudandet
Beskrivning
Välj om ett lag kommer att avsluta på tabellposition 1, 2, 3, 4 eller 5

Topp 5 efterbehandlare
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Beskrivning
Välj om ett lag ska avsluta på tabellposition 14, 15 eller 16
Nedre 3-efterbehandlaren
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Beskrivning

Huvud mot huvud

Välj vilket av två namngivna lag som kommer att hamna högre på bordet i
slutet av säsongen (begränsat till 20 kombinationer)
Möjliga resultat:
•
•

Lag 1
Lag 2

Euro Cup, Nations Cup, World Cup, Asian Cup and Champions Cup
Gruppsteg (marknader stängda under matcher)
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Beskrivning

Cupvinnare

Välj vilket lag som vinner cupen
Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla deltagande lag; när ett lag är beslutat kommer
det att tas bort från erbjudandet.
Beskrivning

Gruppvinnare

Välj vilket lag som vinner gruppen
Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla lag i gruppen; när ett lag är beslutat kommer
det att tas bort från erbjudandet
Beskrivning

Kvalificera sig för att spela
offs

Exakt ordning 1-2 per
grupp

Välj vilket lag som ska gå vidare till knock out-scenen
Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla deltagande lag, när ett lag har beslutats
kommer det att tas bort från erbjudandet.
Beskrivning
Välj två lag för att kvalificera sig från sin grupp och välj exakt gruppplacering.
Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla kombinationer av deltagande team inom
grupperna; När en kombination har beslutats tas den bort från erbjudandet

Knock Out Stage (marknader stängda under matcher)
Beskrivning
Välj vilket lag som vinner cupen
Cupvinnare

Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla deltagande lag; när ett lag har eliminerats
kommer det att tas bort från erbjudandet.
Beskrivning
Välj ett lag som når finalen

För att nå finalen

Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla deltagande lag; när ett lag har eliminerats
kommer det att tas bort från erbjudandet.
Beskrivning
Välj två lag för att spela finalen och välj också matchens vinnare.

Exakt ordning 1-2

Möjliga resultat:
Ursprungligen erbjuds för alla kombinationer av deltagande lag i cupen; När
en kombination har beslutats tas den bort från erbjudandet

* Asiatiska handikappdetaljer:
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Asiatisk handikappsatsning tillämpar ett handikapp på favoriten och minskar det möjliga antalet
resultat från tre (i traditionell 1X2-satsning) till två genom att eliminera oavgjortutfallet.
Handikappet, som antingen är ett heltal, ett halvt nummer eller en blandning av dessa, försöker
balansera marknaden. I händelse av att ett helt antal används för handikappet kan det
handikappjusterade slutresultatet resultera i oavgjort där alla spelare får sina ursprungliga
satsningar tillbaka eftersom det inte finns någon vinnare medan kvartal (¼) handikappar delar
insatsen mellan de två närmaste ½ intervaller där spelaren kan vinna och binda (vinna ½
satsning) eller förlora och sluta (förlora ½ satsning). Insatsen delas automatiskt lika och
placeras som två separata satsningar. Se följande exempel om avveckling av spel:

Handikapp
0

- 0.25

- 0.50

- 0.75

- 1.00

- 1.25

- 1.50

- 1.75
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Lagresul
tat
Vinna
Dra
Förlora
Vinna
Dra
Förlora
Vinna
Dra
Förlora
Vinn med
2+
Vinn med
1
Dra
Förlora

Satsningsresultat
Vinna
Insatsbidrag
Förlora
Vinna
Halva förlora
Förlora
Vinna
Förlora
Förlora
Vinna

Handikapp
0

+ 0.25

+ 0.50

Halv vinst

Lagresultat

Satsningsresultat

Vinna
Dra
Förlora
Vinna
Dra
Förlora
Vinna
Dra
Förlora
Vinna

Vinna
Insatsbidrag
Förlora
Vinna
Halv vinst
Förlora
Vinna
Vinna
Förlora
Vinna

Dra

Vinna

+ 0.75
Förlora
Förlora

Vinn med
2+
Vinn med
1
Dra
Förlora

Vinna

Vinn med
2+
Vinn med
1
Dra
Förlora

Vinna

Vinn med
2+
Vinn med
1
Dra
Förlora

Vinna

Förlora med 1 Halva förlorar
Förlorar med Förlora
2+
Vinna
Vinna

Insatsbidrag

Dra

Vinna

+ 1.00
Förlora
Förlora

Förlora med 1 Insatsbidrag
Förlorar med Förlora
2+
Vinna
Vinna

Halva förlora

Dra

Vinna

+ 1.25
Förlora
Förlora

Förlora med 1 Halv vinst
Förlorar med Förlora
2+
Vinna
Vinna

Förlora

Dra

Vinna

+ 1.50
Förlora
Förlora

Vinn med Vinna

+ 1.75

Förlora med 1 Vinna
Förlorar med Förlora
2+
Vinna
Vinna
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3+
Vinn med Halv vinst
2
Vinn med Förlora
1
Dra
Förlora

- 2.00

1.6

Dra

Förlora med 1 Vinna

Förlora

Förlora

Vinn med
3+
Vinn med
2
Vinn med
1
Dra

Vinna

Förlorar med
2
Förlorar med
3+
Vinna

Insatsbidrag

Dra

Förlora

Förlora

Förlora
Förlora

Vinna

+ 2.00

Halva förlora

Vinna

Förlora
Vinna

Förlora med 1 Vinna
Förlorar med
2
Förlorar med
3+

Insatsbidrag
Förlora

Diverse

Alla matchningar sänds som live videoströmmar via en integrerad mediaspelare i din
webbläsare. Du kan växla fritt mellan de tillgängliga spelen eller alternativt bara följa din
favoritmatch. Matchsimuleringarna skapas genom en kombination av artificiell intelligens och
oberoende
generatorer
för
slumpmässigt
antal.
Samtidigt
baseras
spelarens
prestationsparametrar på professionella fotbollsspelare (t.ex. vad gäller antal mål, kondition,
följd matchstatistik, etc.).
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2 Virtual Basketball League

2.1

Spelbeskrivning

Virtual Basketball (VBL) är en digital virtuell sportspelsprodukt där spel kan placeras på
sportevenemang 24/7/365. Tävlingar med 240 fixturer per säsong genereras kontinuerligt för att
erbjuda många typer av odds före match i korta insatscykler. Turneringen består av virtuella lag
som återspeglar prestandaparametrar för realteam och spelare. Alla matcher under säsongerna
sänds via en videoström av matchhöjdpunkterna som valts av en slumpmässig generator från
en pool med över 240.000 videor totalt.
2.2

Skärmbilder

Integrering av Gaming Platform
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Feed integration

2.3

Hur man spelar

Virtual Basketball tillhandahålls som en online- och detaljhandelsversion för att betjäna
tidskraven för de olika målgrupperna. Skillnaderna i tidpunkter kommer att förklaras i följande
kapitel.
2.4

Spelinformation

Säsongdetaljer
För skrivbordsversionen varar en säsong 106:30 minuter totalt, uppdelad i en "Pre-League" period, en "Match day Loop" och en "Post League" -period. Perioden "Pre-League" löper före
säsongens början och varar 60 sekunder.
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Alla matchdagar sammanfattas som perioden "Matchdagslinga" med en total varaktighet av
105:00 minuter. I slutet av varje säsong finns det en 30-sekunders post-säsongsperiod.
För detaljhandelsversionen varar en säsong 226:30 minuter totalt, uppdelad i en "Pre-League"
-period, en "Match day Loop" och en "Post League" -period. Perioden "Pre League" löper före
säsongens början och varar 60 sekunder.
Alla matchdagar sammanfattas som perioden "Matchdagslinga" med en total varaktighet av
225: 00 minuter. I slutet av varje säsong finns det en 30-sekunders post-säsongsperiod.
Matchdetaljer
Den allmänna matchningsstrukturen är densamma för båda versionerna. Det är uppdelat i en
"Pre Match" -period, "1: a kvartalet", "2: a kvartalet", "Halvtid", "3: e kvartalet", "4: e kvartalet",
Övertid (om matchresultatet är oavgjort efter fjärde kvartalet " ) och "Post Match" -perioden.
För skrivbordsversionen varar en matchdag 3:30 minuter.
Perioden "Pre Match" löper innan en match startar i 30 sekunder. Matchen varar totalt 2:30
minuter, med en paus i pausen på 10 sekunder emellan. Varje match följs av en 20 sekunders
'Post Match' -period. Matchdagen växlar tar 10 sekunder.
För detaljhandelsversionen varar en matchdag 7:30 minuter.
Perioden "Pre Match" löper innan en match startar i 4:00 minuter. Matchen varar totalt 2:30
minuter, med en paus i pausen på 10 sekunder emellan. Varje match följs av en "Post Match" period på 1:00 minut.
2.5

Vadhållning

Att satsa på en VBL-match är tillåten upp till 10 sekunder innan tip-off. Spelmarknaderna för
framtida matchdagar under innevarande säsong förblir öppna. När en framtida matchdag från
"Match Day" -fältet längst ned väljs kommer matchningarna relaterade till den dagen
tillsammans med oddsen att visas i det nedre oddsavsnittet. Följande matchrelaterade
spelalternativ är tillgängliga:
Spelmarknad
Beskrivning (Möjligt resultat)
Matcha relaterade marknader
Beskrivning
Välj matchvinnare inklusive övertid
Matchvinnare, inkl. Över
tid

Möjliga resultat:
•
•

Hem vinner
Borta vinner

Beskrivning
Totala poäng, inkl. Över
tid

Page | 24

Välj om det totala antalet poäng som ges i matchen kommer att vara över
eller under ett specificerat antal X
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Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning

Handikapp, inkl. Över tid

Välj matchens vinnare efter att ha justerat slutresultaten med det valda
handikappvärdet
Möjliga resultat:
• Hem vinner
• Borta vinner
Beskrivning
Välj vinstmarginal mellan de två lagen i slutet av matchen inklusive övertid

Vinnande marginal, inkl.
Över tid

Möjliga resultat:
•
•
•
•
•
•

Hemma vinner med marginal 1-5
Hemma vinner med marginal 6-10
Hemmet vinner med marginal> 10
Borta vinner med marginal 1-5
Borta vinner med marginal 6-10
Borta vinner med marginal> 10

Beskrivning
Välj laget som är i ledningen efter de två första kvartalen
Vinnare av första halvlek

Möjliga resultat:
• Hem leder
• Dra
• Bort leder
Beskrivning

1: a halvlek totalt poäng

Välj om det totala antalet poäng som ska göras under de första två
kvartalen kommer att vara över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning

1: a halv handikapp

Välj vinnaren av de två första kvartalen efter att ha inkluderat
handikapppoäng
Möjliga resultat:

1: a halva vinnande
marginal
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• Hem vinner
• Borta vinner
Beskrivning
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Välj poängmarginal mellan de två lagen i slutet av två kvarter
Möjliga resultat:
•
•
•
•
•
•
•

Hemmaledningar med marginal 1-5
Hemmaledningar med marginal 6-10
Hemledningar med marginal> 10
Borta leder med marginal 1-5
Borta leder med marginal 6-10
Borta leder med marginal> 10
Rita (0)

Beskrivning

Race till x poäng

Välj vilket lag som ska nå X-poäng först
Möjliga resultat:
•
•

Hem
Bort

Beskrivning
Välj det kvartal som samlar flest poäng i matchen
Möjliga resultat:
Högsta poängkvot

• 1: a kvartalet
• 2: a kvartalet
• 3: e kvartalet
• Fjärde kvartalet
• Likvärdig
(För två eller flera fjärdedelar som har identiska högsta totala
poäng kommer reglerna om dödvärm inte att gälla eftersom det
vinnande resultatet är vadvalet "Jämlikt")
Beskrivning

Hemmalagets totala
poäng, inkl. Över tid

Välj om det totala antalet poäng som hemmalaget får i matchen kommer att
vara över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•

Över X
Under X

Beskrivning

Bortalagets totala poäng,
inkl. Över tid

Välj om det totala antalet poäng som hemmalaget får i matchen kommer att
vara över eller under ett specificerat antal X
Möjliga resultat:
•
•
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Under X
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2.6

Diverse

Alla matchningar sänds som live videoströmmar via en integrerad mediaspelare i din
webbläsare. Du kan växla fritt mellan de åtta tillgängliga spelen per matchdag eller alternativt
bara följa din favoritmatch. Matchsimuleringarna skapas genom en kombination av artificiell
intelligens och oberoende generatorer för slumpmässigt antal. Samtidigt baseras
prestandaparametrarna för VBL-spelarna på professionella basketbollsspelare (t.ex. vad gäller
antal poäng, kondition, följd matchstatistik, etc.).

Page | 27

www.betradar.com

3 Virtual Horses
powered by Kiron

3.1

Spelbeskrivning

Virtual Horses powered by Kiron (VHK) är en digital virtuell sportspelsprodukt där spel kan
placeras på sportevenemang 24/7/365. I slumpvis utvalda tävlingsbanor runt om i världen deltar
8-14 deltagare i kontinuerligt skapade tävlingar. Spår varierar mellan 1 000 - 2 000 meter och
alla vanliga spelmarknader för hästkapplöpningar erbjuds. Tävlingsresultaten genereras med en
slumptalsgenerator och hela loppet sänds via en videoström.
3.2

Skärmbilder

Integrering av Gaming Platform

Feed integration
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3.3

Hur man spelar

Spel kan placeras upp till 10 sekunder innan nästa kommande tävlingsstart samt på alla
framtida tävlingar under de aktuella tävlingsdagarna när som helst.
3.4

Spelinformation

Lägen genereras kontinuerligt - en ny startas så snart den nuvarande är klar. Satsning är möjlig
under de kommande tio kommande tävlingarna.
Det finns två olika konfigurationer beroende på plattformen (desktop, detaljhandel):
Skrivbordsschema
• 2 minuters totala händelsecykel
o Satsningsfas på 40 sekunder,
o 65 sekunders händelsefas,
o 15 sekunders resultatfas
• 2 gräs och 1 smutsbana med ett 1000m ras slumpmässigt planerat
• 8, 10, 12, 14 löpare slumpmässigt tilldelade
Detaljhandelsschema
• 5 minuters händelsecykel
o 205 sekunder - 160 sekunder spelfas,
o 65 sekunder - 110 sekunder händelsefas,
o 30 sekunder resultatfas
• 2 gräs och 1 smutsbana med alla tillgängliga avstånd (1000m, 1600m, 2000m)
slumpmässigt planerad
• 8, 10, 12, 14 löpare slumpmässigt tilldelade
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3.5

Vadhållning

Satsning på ett VHK-lopp är tillåtet upp till 10 sekunder innan tävlingsstart. Spelmarknader för
framtida tävlingar under de nuvarande tävlingsdagarna är öppna. När ett framtida lopp från
'Race Calendar' väljs, rullas oddstabellen längst ner automatiskt till motsvarande position.
Följande rasrelaterade spelmarknader är tillgängliga:
Spelmarknad

Beskrivning (Möjligt resultat)
Beskrivning

Vinna
Välj löparen som kommer att avsluta först
Beskrivning
Plats

Prognos (korrekt
ordning)

Välj löparen som slutar antingen 1: a och 2: a (7 löpare)
Välj löparen som kommer att avsluta antingen 1: a, 2: a och 3: e (7+ löpare)
Beskrivning
Välj löpare som kommer att avsluta 1: a och 2: a i rätt ordning
Beskrivning

Prognos (valfri ordning)
Välj löpare som kommer att avsluta 1: a och 2: a i vilken ordning som helst
Tricast (korrekt
ordning)

Tricast (valfri
beställning)

3.6

Beskrivning
Välj löpare som kommer att avsluta 1, 2 och 3 i rätt ordning
Beskrivning
Välj löpare som kommer att avsluta 1, 2 och 3 i valfri ordning

Diverse

Alla tävlingar sänds som live videoströmmar genom en integrerad mediaspelare i din
webbläsare. Rassimuleringarna skapas genom en kombination av artificiell intelligens och
oberoende generatorer för slumpmässigt antal. Prestandaparametrarna för VHK-hästar är
baserade på riktiga hästar prestandaparametrar (t.ex. vad gäller acceleration, hastighet och
uthållighet i följd race-statistik, etc.).
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4 Virtual Dogs
powered by Kiron

4.1

Spelbeskrivning

Virtual Dogs powered by Kiron (VDK) är en digital virtuell sportspelsprodukt där spel kan
placeras på sportevenemang 24/7/365. I slumpvis utvalda tävlingsbanor runt om i världen deltar
6-8 deltagare i kontinuerligt skapade tävlingar. Spår varierar mellan 360 - 720 meter och alla
vanliga spelmarknader för hundkapplöpning erbjuds. Tävlingsresultaten genereras med en
slumptalsgenerator och hela loppet sänds via en videoström.
4.2

Skärmbilder

Integrering av Gaming Platform

Feed integration
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4.3

Hur man spelar

Spel kan placeras upp till 10 sekunder innan nästa kommande lopp startas samt på de tio
framtida loppen när som helst.
4.4

Spelinformation

Lägen genereras kontinuerligt - en ny startas så snart den nuvarande är klar. Det finns två olika
konfigurationer beroende på plattformen (desktop, retail):
Skrivbordsschema
• 2 minuters totala händelsecykel
o 37 sekunder eller 67 sekunder spelfas,
o 38 sekunder eller 68 sekunder händelsefas,
o 15 sekunders resultatfas
• Natt- och dagspår med avstånd 360m och 720m slumpmässigt planerat
• 6 eller 8 löpare tilldelade slumpmässigt
Detaljhandelsschema
• 4 minuters händelsecykel
o 202 sekunder eller 142 sekunder spelfas,
o 38 sekunder eller 68 sekunder händelsefas,
o 30 sekunder resultatfas
• Natt- och dagspår med avstånd 360m och 720m slumpmässigt planerat
• 6 eller 8 löpare tilldelade slumpmässigt
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4.5

Vadhållning

Att satsa på ett VDK-lopp är tillåtet upp till 10 sekunder innan tävlingsstart. Spelmarknader för
framtida tävlingar förblir öppna. När ett framtida lopp från 'Race Calendar' väljs, kommer
oddstabellen automatiskt att växla till motsvarande position. Följande rasrelaterade
spelmarknader är tillgängliga:
Spelmarknad

Beskrivning
Beskrivning

Vinna
Välj löparen som kommer att avsluta först
Beskrivning
Plats

Prognos (korrekt
ordning)

Välj löparen som slutar antingen 1: a eller 2: a (7 löpare)
Välj löparen som kommer att avsluta antingen 1: a, 2: a och 3: e (8 löpare)
Beskrivning
Välj löpare som kommer att avsluta 1: a och 2: a i rätt ordning
Beskrivning

Prognos (valfri ordning)
Välj löpare som kommer att avsluta 1: a och 2: a i vilken ordning som helst
Tricast (korrekt
ordning)

Tricast (valfri
beställning)

4.6

Beskrivning
Välj löpare som kommer att avsluta 1, 2 och 3 i rätt ordning
Beskrivning
Välj löpare som kommer att avsluta 1, 2 och 3 i valfri ordning

Diverse

Alla tävlingar sänds som live videoströmmar genom en integrerad mediaspelare i din
webbläsare. Rassimuleringarna skapas genom en kombination av artificiell intelligens och
oberoende generatorer för slumpmässigt antal. Prestandaparametrarna för VDK-hundarna är
baserade på riktiga hunders prestandaparametrar (t.ex. vad gäller acceleration, hastighet och
uthållighet i följd rasstatistik, etc.).
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5 Virtual Tennis In-Play

5.1

Spelbeskrivning

Virtual Tennis In-Play (VTI) är en digital virtuell sportspelsprodukt där spel kan placeras på
sportevenemang 24/7/365. 16 spelare spelar mot varandra rullande via i 4 asynkrona
fullständiga 3-set matcher som ger nya spelmöjligheter var 15: e sekund. Alla spelarfärdigheter
och parametrar är baserade på verkligheten, vilket ger tvingande och tävlande matcher hela
tiden. Som ett in-play-erbjudande erbjuds oddsen på alla stora tennisspelmarknader, inklusive
riktiga live-satsningar för boll-för-boll, och hela matchen sänds via en videoström.
5.2

Skärmbilder

Integrering av Gaming Platform

Feed integration

Page | 37

www.betradar.com

5.3

Hur man spelar

Tävlingar genereras kontinuerligt och spel kan placeras när som helst, även inom ett spel om
poäng, spel, uppsättningar och hela matchen.
5.4

Spelinformation

Matcher genereras kontinuerligt - en ny startas så snart den nuvarande är klar. Det finns alltid
fyra oberoende och asynkrona matchningar parallellt.
Eftersom varje match är en live-simulerad händelse, bestäms det matchplan. Följande
genomsnittliga tidtagningar kan användas som riktlinje:
•
•
•
5.5

Avg. punktvaraktighet (händelsecykeltid): 35 sekunder
Avg. 2 set match: ~ 75 min. / 1400 vadslagningsmöjligheter
Avg. 3 set match: ~ 115 min. / 2000 vadslagningsmöjligheter
Vadhållning

Spel kan placeras på punkt, spel, set och matcha händelser. När ett beslut har beslutats
inträffar avvecklingsprocessen. Spelmarknaderna är stängda 5 sekunder före start av en rally
och efter avslutad rally kommer marknaderna att återaktiveras. Följande spelalternativ är
tillgängliga:
Spelmarknad

Beskrivning (Möjligt resultat)

Punktrelaterade marknader
Ställ in X, Spel X - Poäng
X-vinnare
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Beskrivning
Välj vinnaren av den listade punkten
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Möjliga resultat:
•
•

Spelare A
Spelare B

Spelrelaterade marknader
Beskrivning

Ställ in X, Spel X vinnare

Välj vinnaren av det listade spelet
Möjliga resultat:
•
•

Spelare A
Spelare B

Beskrivning

Ställ in X, Spel X - Att
Deuce

Välj om det listade spelet kommer att nå Deuce (40:40)
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Beskrivning
Välj rätt poäng för det listade spelet
Ställ in X, spel X - rätt
poäng

Möjliga resultat:
•
•
•
•

Spelare A - 0
Spelare A - 15
Spelare A - 30
Spelare A - 40

•
•
•
•

Spelare B - 0
Spelare B - 15
Spelare B - 30
Spelare B - 40

Beskrivning

Ställ in X, spel X - Antal
poäng

Välj det totala antalet poäng i det listade spelet från båda spelarna
Möjliga resultat:
•
•

4
6

•
•

5
7+

Ställ in relaterade marknader
Beskrivning

Spelhandikapp

Välj vinnaren av uppsättningen med hänsyn till ett spelhandicap. Det kan
handla om att lägga till eller subtrahera spel till / från en av spelarna
Möjliga resultat:
•
•
•
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Spelare A – (+3.5)
Spelare A – (-3.5)
Spelare A – (+2.5)

•
•
•
•

Spelare B – (+3.5)
Spelare B – (-3.5)
Spelare B – (+2.5)
Spelare B – (-2.5)
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•
•
•

Spelare A – (-2.5)
Spelare A – (+1.5)
Spelare A – (-1.5)

•
•

Spelare B – (+1.5)
Spelare B – (-1.5)

Beskrivning
Välj vinnaren av den listade uppsättningen
Ställ in X - vinnare
Möjliga resultat:
•
•

Spelare A
Spelare B

Beskrivning
Välj rätt poäng för den listade uppsättningen
Möjliga resultat:
•
•
•
•
•
•
•

Ställ in X - rätt poäng

Spelare A – (6-0)
Spelare A – (6-1)
Spelare A – (6-2)
Spelare A – (6-3)
Spelare A – (6-4)
Spelare A – (7-5)
Spelare A – (7-6)

•
•
•
•
•
•
•

Spelare B – (0-6)
Spelare B – (1-6)
Spelare B – (2-6)
Spelare B – (3-6)
Spelare B – (4-6)
Spelare B – (5-7)
Spelare B – (6-7)

Beskrivning
Välj det totala antalet matchade poäng i den listade uppsättningen
Möjliga resultat:
Ställ in X - Totalt spel

•
•
•
•
•
•

Över 6.5
Över 7.5
Över 8.5
Över 9.5
Över 10.5
Över 12.5

•
•
•
•
•
•

Under 6.5
Under 7.5
Under 8.5
Under 9.5
Under 10.5
Under 12.5

Matcha relaterade marknader
Beskrivning
Välj vinnaren av den listade matchen
Matchvinnare
Möjliga resultat:
•
•
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Spelare A
Spelare B
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Beskrivning
Välj vinnaren och poängen i vunna set (bästa av 3 uppsättningar)
Ställ in vadslagning
Möjliga resultat:
•
•

Spelare A – (2-0)
Spelare A – (2-1)

•
•

Spelare B – (0-2)
Spelare B – (1-2)

Tie Break-marknader
Beskrivning
Ställ in X – Tie Break –
Poängvinnare

Välj vinnaren av den aktuella punkten i oavgjort
Möjliga resultat:
•
•

Spelare A
Spelare B

Beskrivning
Välj slutresultatet för slipsavbrottet
Möjliga resultat:
•
•
•
•
•
•
•

Tie Break – Rätt poäng

Spelare A – (7-0)
Spelare A – (7-1)
Spelare A – (7-2)
Spelare A – (7-3)
Spelare A – (7-4)
Spelare A – (7-5)
Spelare A – (Any other)

•
•
•
•
•
•
•

Spelare B – (0-7)
Spelare B – (1-7)
Spelare B – (2-7)
Spelare B – (3-7)
Spelare B – (4-7)
Spelare B – (5-7)
Spelare B – (Någon
annan)

Beskrivning
Välj det totala antalet poäng som samlats i Tie Break från båda spelarna
Tie Break - Total poäng
Möjliga resultat:
•
•

5.6

Över 11.5
Under 11.5

Diverse

Alla matcher sänds som live videoströmmar via en integrerad mediaspelare i din webbläsare.
Du kan växla fritt mellan de åtta tillgängliga spelen per matchdag eller alternativt bara följa din
favoritmatch. Matchsimuleringarna skapas genom en kombination av artificiell intelligens och
oberoende
generatorer
för
slumpmässigt
antal.
Samtidigt
är
VTI-spelarnas
prestationsparametrar baserade på professionella tennisspelare (t.ex. vad gäller antal poäng,
kondition, följd matchstatistik, etc.).
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6 Virtual Baseball In-Play
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6.1

Spelbeskrivning

Virtual Baseball In-Play (VBI) är en digital virtuell sportspelsprodukt där spel kan placeras på
sportevenemang 24/7/365. 15 lag spelar mot varandra rullande en match i taget, vilket ger nya
spelmöjligheter i genomsnitt var 30 sekund. Alla spelarfärdigheter och parametrar är baserade
på verkligheten, vilket ger tvingande och tävlande matcher hela tiden. Som ett in-play-spel
erbjuds oddsen på alla stora basebollmarknader, inklusive satsningar på enskilda planer och
hela matchen sänds via en videoström.
6.2

Screenshots

Integrering av Gaming Platform
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Feed integration

6.3

Hur man spelar

Tävlingar genereras kontinuerligt och satsningar kan placeras när som helst, även inom ett spel
på enskilda tonhöjder, kommande halva innings inklusive individuell smet, innings och hela
spelet.
6.4

Spelinformation

Spel genereras kontinuerligt - ett nytt startas så snart det nuvarande är klart.
Eftersom varje spel är en levande simulerad händelse finns det inget fastställdt schema.
Följande genomsnittliga tidtagningar kan användas som riktlinje:
•
•
•
•

Avg. tonhöjdslängd (händelsecykeltid): ~ 31 sekunder
Avg. halva inningsvaraktighet: ~ 10 minuter
Avg. inningsvaraktighet: ~ 19 minuter
Avg. spelets varaktighet: ~ 172 minuter

Den genomsnittliga spelvaraktigheten beror främst på lagens prestanda och poängen i 8: e / 9:
e omgången. Spelet kommer att fortsätta tills det är beslutat.
Totalt innehåller en säsong 2100 spel och det tar ungefär 262 dagar att slutföra.
Totalt spel
15 hemmalag x 14 bortalag x 2 (NL & AL) x 5 spel = 2100 spel
Totala dagar
2100 x 3 (ungefär timmar per spel) = ~ 6300 timmar = 262 dagar
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6.5

MLB-ansvarsfriskrivning

Kunden är skyldig att följa MLB: s riktlinjer, som läser att ett allmänt meddelande måste visas i
alla fall där Virtual Baseball In-Play Services används.
För att göra det enkelt för kunden kommer Betradar att visa en MLB-ansvarsfriskrivning i
ungefär 6 sekunder varje gång en användare lanserar Virtual Baseball In-Play-produkten. Om
kunden tillhandahåller MLB-märkt material på sin webbplats som inte innehåller vår video måste
ett allmänt meddelande lämnas.
Detta allmänna meddelande ska inkluderas (dvs på en rimlig och vanlig plats): ”Varumärken
och upphovsrätt för Major League Baseball används med tillstånd från Major League Baseball.
Besök MLB.com. ”

6.6

Vadhållning

Spelmarknaderna är stängda 5 sekunder före början av en tonhöjd. Dessutom kan satsningar
placeras på at-bat, half-inning, inning och spelnivå. När ett resultat har beslutats ska det
avgöras. Men när en tonhöjd är över kommer marknaderna att aktiveras igen. En tonhöjd
räknas endast när kannan slog en boll till smeten. Därför räknas inte en pick-off (som kan
resultera i en halv inningsändring eller spelets slut) som tonhöjd.

Spelmarknad

Beskrivning (Möjligt resultat)
➢ Alla marknader inkluderar extra innings om inget annat anges
Matcha relaterade marknader
Beskrivning

Resultat - 1x2

Välj vilket lag som ska leda spelet efter att 9 innings har avslutats (8.5 innings
om hemmalaget leder) (exklusive extra innings)
Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Beskrivning
Vinnare (inkl. Extra

Välj det direkta resultatet av spelet. Inkluderar extra innings.

innings)
Möjliga resultat:
•
•
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Beskrivning

Vinnare och totala lopp
(inkl. Extra omgångar)

Välj direkt resultat av spelet och totala poäng som görs i hela spelet. En
körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert
Möjliga resultat:
•
•
•
•

Konkurrenter 1 + under x.5 löper
Konkurrenter 1 + över x.5 körningar
Konkurrent 2 + under x.5 löper
Konkurrent 2 + över x.5 körningar

Beskrivning

Handicap (Inkluderar
asiatiskt handikapp)

Välj det direkta resultatet av spelet där laget med ett "+" handikapp får ett
specificerat antal körningar startar från laget med ett "-" handikapp. Inkluderar
extra innings.
Möjliga resultat:
•
•

Konkurrenter 1 + hkp
Konkurrenter 2 + hkp

Beskrivning

Vinnande marginal
(inkl. extra innings)

Välj den marginal med vilken det angivna laget vinner spelet. Extra innings
ingår.
Möjliga resultat:

•

Konkurrent 2 efter 2

Tävlande 2 efter 1

•

Tävlande 1 av 3+

Konkurrent 1 efter 2

•

Tävlande 2 av 3+

•

Tävlande 1 efter 1

•
•

Beskrivning

Total körning (inkl. Extra
innings)

Välj om de kombinerade körningarna som görs för varje lag ska vara över
eller under ett specificerat antal körningar i hela spelet. Extra innings ingår.
En körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säk
Möjliga resultat:
•
•

Över x.5
Under x.5

Beskrivning

Tävlande1 totala lopp
(inkl. Extra innings)

Välj det totala resultatet som hemmalaget har gjort i hela matchen. En
körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert.
Möjliga resultat:
•
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Konkurrenter 1 under x.5

Konkurrenter 1 över x.5
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Beskrivning

Tävlande2 totala lopp
(inkl. Extra innings)

Välj det totala loppet som gästlaget har gjort i hela spelet. En körning räknas
varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert.
Möjliga resultat:
•

•

Konkurrenter 2 under x.5

Konkurrenter 2 över x.5

Beskrivning
Välj totalt antal träffar av båda lagen i hela spelet.
Totalt antal träffar (inkl.
Extra innings)

En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp på grund av en
slagen rättvis boll utan fel av försvaret, alla löpare avgår åtminstone samma
antal baser och inget Fielders Choice signaleras av domaren.
Möjliga resultat:
•
•

Över x.5
Under x.5

Beskrivning
Välj totalt antal hemmalag i hela matchen.
Tävlande1 Totalt antal
träffar (inkl. Extra
omgångar)

En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp på grund av en
slagen rättvis boll utan fel av försvaret, alla löpare avgår åtminstone samma
antal baser och inget Fielders Choice signaleras av domaren.
Möjliga resultat:
•

•

Konkurrenter 1 under x.5

Konkurrenter 1 över x.5

Beskrivning
Välj totalt antal gäster från hela spelet.
Tävlande2 Totalt antal
träffar (inkl. Extra
omgångar)

En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp på grund av en
slagen rättvis boll utan fel av försvaret, alla löpare avgår åtminstone samma
antal baser och inget Fielders Choice signaleras av domaren.
Möjliga resultat:
•

•

Konkurrenter 2 under x.5

Konkurrent 2 över x.5

Beskrivning
Exakta hemmakörningar
Välj exakt antal hemmalöp i hela spelet av båda lagen. En hemkörning
definieras av träffar där smeten framgångsrikt berör alla fyra baserna, utan
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bidrag från ett fältfel.

Möjliga resultat:
•

0

•
•

2
4

•

1

•
•

3
5+

Beskrivning
Kommer det att finnas en
extra Inning?

Välj om det kommer att finnas några extra innings i spelet (i fall av oavgjort
vid slutet av 9 innings)
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Beskrivning

Tävlande1 att slå i 9: e
Inning?

Välj om hemmalagets fladdermöss kommer i nionde omgång efter att
bortalaget har slutfört nio omgångar.
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Beskrivning
När kommer spelet att

Välj i vilken inning spelet ska slutas

avgöras?
Möjliga resultat:
•
•
•

Toppen av den nionde omgången
Nedre delen av den nionde omgången
Någon extra inning

Beskrivning

Run Range
(inkl. extra innings)
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Välj den totala kombinerade körningen som görs av varje lag för hela spelet.
Extra innings ingår. En körning räknas varje gång en spelare når
hemmabasen lagligt och säkert.
Möjliga resultat:
•

0-4

•
•

7-8
11-13

•

5-6

•
•

9-10
14+
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Beskrivning

Udda / jämnt (inkl. Extra
innings)

Välj om de totala kombinerade körningarna som görs för varje lag kommer att
vara ett udda eller jämnt antal i slutet av spelet. Extra innings ingår. En
körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert.
Möjliga resultat:
•
•

Udda
Även

Beskrivning
Välj vilket lag som vinner flest innings i ett spel efter att 9 innings har
avslutats (exklusive extra innings). För att ett lag ska vinna en omgång måste
de göra fler körningar än det motståndande laget gjorde i samma omgång i
samma spel.
Exempel:
Spel 1.
Innings 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Borta 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hem 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Bortalaget får i 9: e omgången men hemmalaget leder efter 8,5 omgångar
och slår inte.

Lag för att vinna de flesta
innings

Resultat: Rita
Spel 2.
Innings 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Borta 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hem 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bortalaget får mer poäng i den 9: e omgången men hemmalaget vinner
match efter löpare i den 9: e.
Resultat: Rita
Spel 3.
Innings 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Borta 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hem 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hemmalaget vinner i nionde och vinner nionde innings.
Resultat: Hem
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Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Beskrivning

Lag med högsta poäng

Välj vilket lag som får det högsta antalet körningar i en enda omgång inom de
första 9 innings. En körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen
lagligt och säkert.

Inning
Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Välj vilka innings som ska ha det högsta kombinerade antalet körningar i de
första 9 omgångarna i spelet (exklusive extra innings). En körning räknas
varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert.
Inning med högsta
poäng

Möjliga resultat:
•

1

•

2

•

3

•

4

•

5

•

6

•

7

•

8

•

9

•

Likvärdig

Beskrivning

Exakta körningar i
högsta poänginvinning

Välj det exakta antalet körningar i den högsta poängsändningen (kombinerad
hemma och borta) inom spelets första 9 omgångar (exklusive extra innings).
En körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert.
Möjliga resultat:
•

0

•

1

•

2

•

3

•

4

•

5+

Beskrivning

Maximalt antal på
varandra följande lopp

Välj det maximala antalet på varandra följande lopp som uppnåtts av båda
lagen (löpningar som görs i följd utan att oppositionen har gjort poäng) inom
spelets första 9 omgångar. En körning räknas varje gång en spelare når
hemmabasen lagligt och säkert.
Possible Outcomes:
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•

0

•

1

•

2

•

3

•

4

•

5+
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Beskrivning

Totalt scoreless innings

Välj antalet innings som förblir scoreless under de första 9 innings av spelet
(utesluter extra innings).
Möjliga resultat:
•
•

Över x.5
Under x.5

Beskrivning

Xth Run
(inkl. extra innings)

Välj laget som kommer att göra nästa körning. En körning räknas varje gång
en spelare når hemmabasen lagligt och säkert. Extra innings ingår.
Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Ingen
Konkurrens 2

Beskrivning
Välj laget för att först göra det angivna antalet körningar i spelet. Om inget lag
får det angivna antalet körningar annulleras insatsen och insatsen
Race to X Runs
(inkl. extra innings)

återbetalas. Extra innings ingår. En körning räknas varje gång en spelare når
hemmabasen lagligt och säkert.

Möjliga resultat:
•
•

Konkurrens 1
Konkurrens 2

Beskrivning

Vilket lag att vinna mot
Nil?

Välj om något lag kommer att förbli målfritt under hela spelet. Extra innings
ingår.
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Inning relaterade marknader
Beskrivning
Xth Inning – 1x2
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Välj vinnaren av en individ som specificeras inning.
För att ett lag ska vinna en omgång måste de göra fler körningar än det
motståndande laget gjorde i de angivna omgångarna i samma spel.
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Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Beskrivning
Välj vinnaren av en individuell specificerad inning där laget med ett "+"
handikapp får ett specificerat antal körningar från laget med ett "-" handikapp.
För att ett lag ska vinna en omgång måste de göra fler körningar än det
X: e omgången Handikapp

motståndande laget gjorde i de angivna omgångarna i samma spel, med det
angivna handikappet tillämpat.

Möjliga resultat:
•
•

Konkurrenter 1 + hkp
Konkurrenter 2 + hkp

Beskrivning

X: e omgången - Summa
Hits

Välj om antalet hits från båda lagen kommer att vara över eller under ett
specificerat antal träffar i en individuell specificerad omgång.
En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp på grund av en
slagen rättvis boll utan fel av försvaret, alla löpare går framåt åtminstone
samma antal baser och inget Fielders Choice signaleras av domaren.
Möjliga resultat:
•
•

Över x.5
Under x.5

Beskrivning

Xth Inning - Totalt

Välj om de kombinerade körningarna som görs för varje lag kommer att vara
över eller under ett specificerat antal körningar i en individuell specificerad
omgång. En körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt
och säkert.
Möjliga resultat:
•
•

Över x.5
Under x.5

Beskrivning
X: e omgången - De
flesta Strikes
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Välj det lag med de flesta strejker som givits medan du slår i en individ som
anges inning
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Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Beskrivning

Xth Inning - De flesta
bollar

Välj det lag med flest bollar som givits medan du slår i en individ som anges
inning
Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Beskrivning

Xth Inning - De flesta
träffar

Välj det team som har flest träffar i en individuell omgång.
En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp på grund av en
slagen rättvis boll utan fel av försvaret, alla löpare går framåt åtminstone
samma antal baser och inget Fielders Choice signaleras av domaren.
Möjliga resultat:
•
•
•

Konkurrens 1
Dra
Konkurrens 2

Beskrivning

Xth Inning - båda lagen
att göra mål

Välj om båda lagen ska göra en körning i en individuell specificerad inning.
En körning räknas varje gång en spelare når hemmabasen lagligt och säkert.
Möjliga resultat:
•
•

Ja
Nej

Beskrivning

Xth Inning - exakta
hemmaföretag

Välj det totala antalet hemmaloppar som görs av båda lagen i en individ som
anges inning. En hemkörning definieras av träffar där smeten framgångsrikt
berör alla fyra baserna, utan bidrag från ett fältfel.
Möjliga resultat:
•
•
•

0
1
2+

Beskrivning
X: e omgången - Summa
Platser
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Välj om det totala antalet platser som båda lagen ska fullfölja kommer att vara
över eller under ett specificerat antal i en individ som specificeras inning. En
pick-off räknas inte som en tonhöjd.
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Möjliga resultat:
•
•

Över 24.5
Under 24.5

Halv-inning relaterade marknader
Beskrivning
Xth Inning - konkurrent1
totala träffar

Välj antalet träffar som hemmalaget har slutfört i en individuell specificerad
inning
Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 1 över x.5

•

Konkurrenter 1 under x.5

Beskrivning

Xth Inning - konkurrent2
totala träffar

Välj antalet träffar som gästteamet har slutfört i en individ som anges inning
Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 2 över x.5

•

Konkurrenter 2 under x.5

Beskrivning

Xth Inning - konkurrent1
totalt

Välj antalet körningar som hemmalaget genomfört i en individuell specificerad
omgång
Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 1 över x.5

•

Konkurrenter 1 under x.5

Beskrivning

Xth Inning – konkurrent2
totalt

Välj antalet körningar som gästteamet har genomfört i en individ som anges
inning
Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 2 över x.5

•

Konkurrenter 2 under x.5

Beskrivning
Xth Inning - Tävlande1

Välj om hemmalaget ska göra en löpning i en individuell specificerad inning

att göra
Möjliga resultat:
•
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•

Nej
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Beskrivning
Xth Inning – Tävlande2

Välj om gästteamet ska göra en körning i en individuell specificerad inning

att göra
Möjliga resultat:
•

Ja

•

Nej

Beskrivning

Xth Inning - konkurrent1
exakta hemmalöp

Välj antalet körningar som hemmalaget ska göra i en individ som specificeras
inning
Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 1
0

•

1

•

2+

Beskrivning
Välj antalet körningar som gästteamet ska göra i en individ som specificeras
inning
Xth Inning - konkurrent2
exakta hemmalöp

Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 2
0

•

1

•

2+

Beskrivning

Xth Inning - Tävlande1
Totalt kasta kastade

Välj antalet tonhöjd som hemmalagets kanna kommer att slänga in en individ
som är angiven inning
Möjliga resultat:
•
•

Konkurrenter 1 över 12.5
Konkurrenter 1 under 12.5

Beskrivning

Xth Inning – Tävlande2
Totalt kasta kastade

Välj antalet tonhöjd som gästlagets kanna kommer att kasta in en individ som
specificeras inning
Möjliga resultat:
•
•
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Konkurrenter 2 över 12.5
Konkurrenter 2 under 12.5
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Beskrivning

Xth inning - Tävlande1
exakta Strikeouts
kastade

Välj antalet träffar som hemmalagets kanna kommer att slänga in en individ
som specificeras inning

Möjliga resultat:
•

0

•

1

•

2

•

3

Beskrivning

Xth inning – Tävlande2
exakta Strikeouts
kastade

Välj antalet utslag som gästlagets kanna kommer att kasta in en individ som
anges inning

Möjliga resultat:
•

0

•

1

•

2

•

3

Beskrivning
Xth Inning - tävlande1 för
att spela in ett dubbel-

Välj om hemmalaget ska spela in ett dubbel- eller trippelspel i en individ som
anges inning

eller trippelspel
Möjliga resultat:
•

Konkurrenter 1 Yes

•

Konkurrenter 1 No

Beskrivning
Xth Inning - tävlande2 för
att spela in ett dubbel-

Välj om gästlaget ska spela in ett dubbel- eller trippelspel i en individ som
specificeras inning

eller trippelspel
Möjliga resultat:
•

Result of {$player}
{!appearancenr} Time at
Bat
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Konkurrenter 2 Yes

•

Konkurrenter 2 No

Beskrivning
Välj en smet (från de första tre slagarna i den angivna inningen) och vad
deras resultat blir när de är nästa slagträ.
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Möjliga resultat:
•
•
•

På basen
Hemkörning
Ut

Beskrivning

Pitch Range of {$player}
{!appearancenr} Time at
Bat

Välj en smet (från de första tre slagarna i den angivna inningen) och antalet
tonhöjder de kommer att möta när de är nästa slagträ.
Möjliga resultat:
•
•
•

1-3
4-5
6+

Beskrivning

Exact Strikes of {$player}
{!appearancenr} Time at
Bat

Välj en smet (från de första tre slagarna i den angivna inningen) och antalet
strejker de kommer att samlas när de är nästa slagträ.
Möjliga resultat:
•

0

•

1

•

2

•

3

Beskrivning
Exact Balls of {$player}
{!appearancenr} Time at
Bat

Välj en smet (från de första tre slagarna i den angivna inningen) och antalet
bollar de kommer att möta när de är nästa slagträ.
Möjliga resultat:
•
•
•

0
2
4

•
•

1
3

Pitch / Bat-relaterade marknader
Beskrivning

Resultat
Pitchnr}

av

Pitch

{!

Välj utfallet på nästa tonhöjd (pick-off räknas inte som en tonhöjd & foulboll
räknas som en strejk). Om ingen ytterligare tonhöjd inträffar kommer spelet
att avbrytas.
Möjliga resultat:
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•

Strike

•

Ball

•

Träffa

•

Övrig
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Beskrivning
Välj utfallet för nästa träff av båda lagen i hela spelet.

Resultat av Hit {! Hitnr}

En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp, alla löpare går
framåt åtminstone samma antal baser och inget Fielder's Choice signaleras
av domaren.
Möjliga resultat:
•

Single

•

Dubbel

•

Trippel

•

Hemkörning

•

Ingen ytterligare träff

Beskrivning
Välj om en hit ska göras.
Hit på Pitch {! Pitchnr}

En träff görs när smeten slår bollen och når en basskåp, alla löpare går
framåt åtminstone samma antal baser och inget Fielder's Choice signaleras
av domaren.
Möjliga resultat:
•

Ja

•

Nej

Beskrivning
Total hastighet för Pitch
{! Pitchnr}

Välj den totala hastigheten för nästa tonhöjd. Om det inte finns någon
ytterligare tonhöjd avbryts insatsen.
Möjliga resultat:

6.7

•

Över x.5 mph

•

Under x.5 mph

Diverse

Virtual Baseball In-Play använder registrerade varumärken som tillhör Major League Baseball
(MLB). Användningen av varumärkena är begränsad till denna produkt och relaterade initiativ
som marknadsföringskampanj eller allmän reklam.
Lagnamn och logotyper är hämtade från den verkliga MLB. För att förkorta den totala
säsongens varaktighet förenklas turneringssystemet. Varje lag spelar varandra lag från samma
liga (American League och National League) två gånger (hem och väg). Spelarnas prestationer
härrör från riktiga spelare i dessa lag men spelarna ersätts med slumpmässiga uppträdanden
och olika namn.
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Alla spel sänds som live videoströmmar via en integrerad mediaspelare i din webbläsare.
Spelsimuleringarna skapas genom en kombination av artificiell intelligens och oberoende
slumptalgeneratorer. Samtidigt baseras prestandaparametrarna för VBI-spelarna på
professionella basebollspelare (t.ex. vad gäller slaggenomsnitt, basprocent osv.).
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