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REGRAS DE APOSTAS 

FLÓRIDA 

Hipódromos Gulfstream Park e Tampa Bay Downs 
 

 

1) WIN 
O pote líquido deve ser distribuído como único para as apostas que acertarem o vencedor. Caso 

nenhuma aposta acerte o vencedor, para aqueles que acertarem o segundo. Se nenhum 

apostador acertar o segundo, ganham aqueles que acertarem o terceiro. Se não houver, o pote 

de Win deve ser reembolsado.  

Empate 

Em caso de empate envolvendo participantes com a mesma entrada, o pote de Win deve ser 

distribuído como se não houvesse empate. Caso envolva representantes de 2 ou mais entradas, 

o pote de Win deve ser distribuído como uma divisão da receita.  

 

 

2) PLACE 

No Place, o apostador deve acertar os 2 primeiros cavalos. O pote líquido deve ser distribuído 

entre aqueles que selecionaram corretamente os 2 primeiros colocados. Se participantes de 

uma mesma entrada terminarem nas duas primeiras posições, o pote deve ser pago como um 

prêmio único para aqueles que selecionaram esta entrada.  

Se os 2 primeiros colocados forem de entradas diferentes e apenas um deles estiverem entre as 

2 primeiras posições, o pote deve ser distribuído como um prêmio único para aqueles que 

selecionaram o cavalo da entrada que estiver nas duas primeiras posições. Se não houver 

apostas, deve ser distribuído como um prêmio único entre aqueles que selecionaram o terceiro 

colocado. Se não houver apostas, o pote de Place deve ser reembolsado.  

Empate 

Se houver um empate do primeiro lugar envolvendo participantes que representam a mesma 

entrada, o pote de Place deve ser distribuído como um prêmio único. Se o empate envolver 

participantes que representam 2 entradas ou mais, o pool de Place é dividido metade para os 

apostadores que acertaram o primeiro e o restante dividido igualmente entre aqueles que 

apostaram em um dos cavalos envolvidos no empate.  

Se houver empate de segundo lugar envolvendo participantes que representam a mesma 

entrada, o pote de Place deve ser distribuído como se não houvesse empate. Caso o empate 

envolva 2 ou mais entradas, o pote deve ser dividido metade para apostadores que acertaram 

o primeiro lugar e o restante dividido igualmente entre os que apostaram nas entradas 

envolvidas no empate em segundo.  
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3) SHOW 

No show, o apostador deve selecionar corretamente os 3 primeiros colocados em uma única 

prova. O pote deve ser distribuído de acordo com a seguinte ordem: 

-  Dividido entre aqueles que selecionaram corretamente os 3 primeiros colocados.  

- Se três ou mais participantes da mesma entrada terminarem nas três primeiras posições, o 

pote deve ser pago como um prêmio único para aqueles que selecionaram esta entrada.  

- Se 2 participantes da mesma entrada terminarem nas 3 primeiras posições, o pote deve ser 

dividido em 2/3 a serem distribuídos para aqueles que selecionarem a entrada dupla e 1/3 

distribuídos para aqueles que selecionaram outro cavalo incluído nas 3 primeiras posições.  

Caso não haja apostadores que acertem as três primeiras posições, o pote deve ser distribuído 

como uma receita dividida entre aqueles que selecionaram 2 cavalos corretamente. Se não 

houver, o pote deve ser distribuído como um prêmio único para aqueles que selecionaram 1 

cavalo corretamente entre os 3. Caso não haja apostas, o pote deve ser reembolsado.  

 

Empate 

- Empate de primeiro lugar entre: 

- 3 Participantes que representam a mesma entrada: o pote de Show deve ser distribuído como 

um prêmio único.  

- 2 Participantes representando a mesma entrada: a receita é dividida entre 2/3 para aqueles 

que selecionaram o primeiro e o segundo colocado e 1/3 para aqueles que selecionaram o 

terceiro.  

- Participantes representando 2 ou mais entradas: o pote de show deve ser distribuído como 

como uma receita dividida entre as combinações vencedoras de show.  

 

- Empate de segundo lugar entre: 

- Participantes que representam a mesma entrada: a receita será dividida com 1/3 para aqueles 

que selecionaram o vencedor e 2/3 para aqueles que selecionaram o 2º e 3º colocados; 

- Participantes que representam 2 entradas: o pote de show deve ser distribuído como se não 

houvesse empate.  

- Participantes que representam 3 entradas: o pote de show deve ser dividido com 1/3 para 

aqueles que apostaram no vencedor e o restante é distribuído igualmente entre os apostadores 

cujas apostas incluíram o empate.  

 

- Empate de terceiro lugar entre: 

- Participantes que representam a mesma entrada: o pote de show deve ser distribuído como 

se não houvesse empate. 
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- Participantes que representam 2 entradas ou mais: o pote de show deve ser dividido em 2/3 

da receita para aqueles que acertaram o primeiro e o segundo colocados, o restante é dividido 

igualmente entre os apostadores do Show cujas apostas estavam envolvidas no empate de 

terceiro lugar. 

 

4) DUPLA 

Na Dupla, o apostador deve selecionar os 2 primeiros colocados, independentemente da ordem.  

O pote líquido da Dupla deve ser distribuído às apostas vencedoras baseando-se na ordem de 

chegada oficial para aqueles cuja combinação terminou entre os 2 primeiros colocados, 

independente da ordem.  

- Se participantes de uma mesma entrada terminarem nas 2 primeiras posições, o pote deve ser 

um prêmio único para aqueles que combinaram a entrada dupla com o próximo participante da 

ordem oficial de chegada.  

Caso não haja essa aposta, o pote deve ser dividido como uma receita separada para aqueles 

cuja combinação incluía o primeiro, o segundo ou o terceiro colocado corretamente. Se não 

houver essa aposta, deve ser distribuído como um prêmio único para aqueles cuja combinação 

inclui ao menos uma entrada correta entre os 2 primeiros colocados. Se não houver esta aposta, 

o pool da Dupla será reembolsado.   

 

Empate 

Empate de primeiro lugar entre: 

- Representantes de uma mesma entrada: o pote deve ser distribuído para aqueles que 

selecionaram a entrada combinada com o próximo cavalo de acordo com a ordem de chegada.  

- Representantes de 2 entradas diferentes: o pote deve ser distribuído como se não houvesse 

empate.  

- Representantes de 3 ou mais entradas: o pote deve ser distribuído como uma receita dividida 

entre todos que acertaram.  

 

Empate de segundo lugar entre: 

- Participantes de uma mesma entrada: o pote deve ser distribuído como se não houvesse 

empate.  

- Participantes de 2 ou mais entradas: o pote deve ser distribuído como uma receita dividida 

entre aqueles que combinaram o vencedor com cada entrada de segundo lugar. Se não houver 

essas combinações, como um prêmio único para aqueles que combinam o vencedor com uma 

das entradas de segundo lugar.  

Caso não haja essa aposta, como uma receita dividida entre aqueles que combinam as entradas 

envolvidas no empate. Se não houver, como uma receita dividida entre aqueles cuja combinação 

inclui ao menos 1 entrada entre as 2 primeiras posições. Se não houver tais apostas, o pote da 

Dupla deve ser reembolsado.  
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5) DAILY DOUBLE 

No Daily Double, o apostador deve selecionar o primeiro colocado em 2 corridas consecutivas. 

Apostas no Daily Double devem ser feitas antes da primeira corrida e incluem a seleção do 

primeiro colocado para ambas as provas.  

O pote líquido deve ser distribuído para as apostas vencedoras como um prêmio único para 

aqueles que selecionaram o primeiro lugar em cada uma das provas corretamente. Se não 

houver essas apostas, como uma receita dividida para aqueles que selecionarem o primeiro 

colocado em qualquer uma das 2 provas. Se não houver essas apostas, o pote será reembolsado.  

 

Empate  

- Empate de primeiro lugar entre: 

- Representantes de uma mesma entrada: o Daily Double deve ser distribuído como se não 

houvesse empate.  

- Representantes de 2 ou mais entradas: o pote de Daily Double deve ser distribuído como uma 

receita dividida se houver mais de uma combinação vencedora.  

Se uma entrada na primeira ou segunda metade do Daily Double for retirada antes do 

fechamento da primeira etapa do Daily Double, todo dinheiro apostado nas combinações que 

envolvem o cavalo retirado deve ser deduzido do pote e reembolsado.  

Se uma entrada for retirada na segunda metade do Daily Double após o fechamento das apostas 

na primeira metade, todas as apostas que combinam o vencedor da primeira prova com o cavalo 

retirado na segunda devem receber um pagamento de consolação. Este pagamento deve ser 

calculado como se o Daily Double tivesse terminado na primeira etapa.  

O prêmio de consolação é multiplicado pelo valor apostado na combinação “de consolação” 

para determinar o pagamento de consolação total. O total de consolação é deduzido do pote 

líquido de Daily Double antes do cálculo e distribuição do pagamento regular de Daily Double.  

Se alguma das etapas de Daily Double forem canceladas antes da primeira prova, o pote inteiro 

de Daily Double deve ser reembolsado.  

Se a segunda etapa do Daily Double for cancelada após a realização da primeira, o pote líquido 

do Daily Double deve ser distribuído como um prêmio único para as apostas que selecionaram 

o vencedor da primeira.  

 

6) EXACTA 

A Exacta requer a seleção dos 2 primeiros colocados na ordem exata em uma única prova.  

O pote da Exacta deve ser distribuído como um prêmio único para aqueles cuja combinação 

terminou na ordem exata. Se representantes de uma mesma entrada terminarem nas duas 

primeiras posições, o pote deve ser pago como prêmio único para aqueles que selecionaram a 

entrada dupla combinada com o próximo participante de acordo com a ordem de chegada.  
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Caso sejam representantes de entradas diferentes, o pote deve ser distribuído como uma receita 

dividida para aqueles cuja combinação incluir o cavalo que terminou em primeiro ou o que 

terminou em segundo. Se houver apenas uma combinação, como um prêmio único para aquele 

cuja combinação incluir corretamente o primeiro e o segundo na ordem exata. Se não houver 

essa aposta, o pote inteiro será reembolsado.  

 

Empate 

- Empate de primeiro lugar entre:   

Representantes da mesma entrada: o pote deve ser distribuído como um prêmio único para 

aqueles que selecionaram a entrada dupla com a próxima entrada na ordem oficial de chegada.  

Representantes de 2 ou mais entradas: o pote da Exacta deve ser distribuído como uma receita 

dividida.  

 

- Empate de segundo lugar entre: 

Representantes da mesma entrada: o pote deve ser distribuído como uma receita dividida para 

aqueles que combinaram o primeiro lugar com qualquer entrada envolvida no empate de 

segundo lugar. Caso haja apenas uma combinação, como um prêmio único para aquela aposta 

que combinar o primeiro colocado com a entrada envolvida no empate.  

Se não houver essas apostas, o pote deve ser distribuído como uma receita dividida entre todas 

as combinações que selecionaram corretamente ou o vencedor ou qualquer entrada envolvida 

no empate. Se não houver apostas, o pool da Exacta deve ser devolvido. 

 

7) TRIFECTA 

O pote líquido da Trifecta deve ser distribuído para as apostas vencedoras como um prêmio 

único para aqueles cuja combinação terminou na ordem exata nas 3 primeiras posições. 

Caso não haja essas apostas, para aqueles que acertaram 2 primeiras posições na ordem. Se não 

houver nenhuma aposta, como um prêmio único para aqueles que selecionaram corretamente 

o primeiro lugar. Se não houver apostas, o pote deve ser reembolsado.  

Se menos de 3 cavalos terminarem a corrida, os pagamentos serão baseados na ordem de 

chegada dos que terminarem a prova.  

 

Empate  

- Empate de primeiro lugar entre:   

Representantes de 3 ou mais entradas: todas as combinações que selecionaram os envolvidos 

no empate entram na divisão do pote.  

Representantes de 2 entradas: ambas as combinações vencedoras que selecionaram os cavalos 

empatados junto ao 3º colocado devem dividir o pote.  
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- Empate de segundo lugar: 

Todas as combinações que selecionarem corretamente o primeiro colocado com qualquer um 

dos dois cavalos envolvidos no empate dividem a receita. 

 

- Empate de terceiro lugar: 

Se houver empate de terceiro lugar, todas as apostas que selecionarem corretamente os dois 

primeiros colocados, na ordem exata, junto a qualquer cavalo envolvido no empate de terceiro, 

devem dividir a receita. 

No caso de mais de um componente de entrada dupla terminar entre as 3 primeiras posições, o 

primeiro membro da entrada dupla deve determinar a posição do outro. O pool líquido deve ser 

distribuído para aqueles cuja seleção inclui a entrada dupla e cada uma das outras posições.  

 

8) SUPERFECTA 

O pote da Superfecta deve ser distribuído como um prêmio único para aqueles cuja combinação 

terminar na ordem exata. Se não houver essa aposta, como um pool único para aqueles cuja 

combinação incluir os 3 primeiros fora da ordem.  

Se não houver essa aposta, como um prêmio único para aqueles que acertaram os 2 primeiros. 

Se não houver essa aposta, para aqueles que acertaram o primeiro colocado. Se não houver, o 

pool de Superfecta deve ser reembolsado.  

 

Empate 

- Empate de primeiro lugar entre: 

Representantes de 4 ou mais entradas: todas as combinações de apostas que selecionarem as 

entradas envolvidas no empate, devem dividir a receita.  

Representantes de 3 entradas: todas as combinações que selecionarem as entradas envolvidas 

no empate junto ao quarto colocado devem dividir a receita.  

Representantes de 2 entradas: ambas as combinações com os 2 envolvidos no empate junto ao 

terceiro e quarto colocado devem dividir a receita.  

 

- Empate de segundo lugar entre: 

Representantes de 3 ou mais entradas: todas as combinações de apostas que selecionarem 

corretamente o primeiro colocado junto a qualquer um dos 3 envolvidos no empate devem 

dividir a receita.  

Representantes de 2 entradas: todas as combinações de apostas que selecionarem 

corretamente o primeiro colocado, os 2 envolvidos no empate e o quarto colocado devem dividir 

a receita.  
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- Empate de terceiro lugar: 

Todas as apostas que selecionarem corretamente os 2 primeiros colocados na ordem exata 

junto a qualquer 2 das entradas envolvidas no empate de terceiro devem dividir a receita.  

 

- Empate de quarto lugar:  

Todas as apostas que combinam corretamente os 3 primeiros colocados na ordem exata junto 

a qualquer outra entrada envolvida no empate de 4º lugar devem dividir a receita.  

Caso mais de um componente de uma entrada dupla terminar nas 4 primeiras posições, o 

primeiro membro da entrada dupla determina a posição de toda a entrada. O pote líquido deve 

ser distribuído para aqueles cuja seleção inclui a entrada dupla e cada um das 3 outras entradas.  

 

9) PICK “N” 

O Pick N exige a seleção do primeiro colocado em cada uma das corridas selecionadas. O Pick N 

pode ter de 4 a 15 provas. Mais de um pool de Pick N podem ser oferecidos numa única 

performance. Deve haver apenas 1 jackpot para os potes de Pick N.  

O pote líquido de Pick N e o jackpot devem ser distribuídos como um prêmio único para aqueles 

que selecionarem o primeiro colocado em cada uma das provas de Pick N. Caso não haja apostas, 

uma porcentagem definida das provas de Pick N deve ser distribuída como um prêmio único 

para aqueles que selecionarem o primeiro colocado no maior número de provas de Pick N, e o 

restante deve ser adicionado ao jackpot. Se não houver apostas selecionando ao menos um dos 

primeiros colocados, o pote de Pick N será totalmente reembolsado.  

Empate 

- Empate de primeiro lugar em qualquer prova do Pick N entre:  

Representantes da mesma entrada: o Pick N deve ser distribuído como se não houvesse empate. 

Representantes de 2 ou mais entradas: o Pick N deve ser distribuído como pool único.  

 

O pote de Pick N deve ser cancelado e todas as apostas reembolsadas se... 

... ao menos 3 participantes incluídos nos Picks 4, 5 e 6 forem retirados; 

... ao menos 4 participantes incluídos nos Picks 7,8 ou 9 forem retirados; 

... ao menos 5 participantes incluídos nos Picks 10, 11 e 12 forem retirados.  

Caso apenas 1 cavalo envolvido no Pick N seja retirado, mas não mais do que o especificado 

acima, 100% do pote líquido deve ser distribuído como prêmio único para aqueles que 

selecionaram o primeiro lugar no maior número de provas de Pick N.  
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10) COMBINAÇÕES DE TRIFECTA/SUPERFECTA 

As combinações de trifecta e superfecta exigem a seleção dos 3 ou 4 primeiros colocados na 

ordem exata em cada uma das 2 corridas designadas.  

Após o fechamento das apostas da primeira metade da combinação de Trifecta e Superfecta, o 

pote líquido deve ser dividido entre 2 potes separadamente. Na primeira metade da combinação 

de Trifecta e Superfecta, apostas vencedoras devem ser determinadas com base na ordem de 

chegada, e distribuídas como um pote único para aqueles cuja seleção terminar na ordem exata 

dos 3 primeiros para Trifecta e 4 primeiros para Superfecta.  

Caso não haja apostas, aqueles que selecionarem os 2 primeiros colocados para Trifecta ou 3 

primeiros colocados da Superfecta dividem o prêmio. Caso não haja apostas, aqueles que 

selecionaram o primeiro colocado da Trifecta ou os 2 primeiros da Superfecta recebem a 

premiação. Se não houver estas apostas, os que selecionaram o primeiro lugar da Superfecta 

recebem o prêmio. Caso não haja apostas, o pote inteiro da Trifecta e Superfecta deve ser 

reembolsado.  

A segunda etapa do pote de Trifecta e Superfecta deve ser distribuída para as apostas 

vencedoras como um pote único para aqueles cuja combinação terminar na ordem exata (3 

primeiros Trifecta; 4 primeiros Superfecta).  

Se um cavalo for retirado, as apostas de Trifecta e Superfecta que incluírem o cavalo retirado, 

devem ser reembolsadas. Se os cavalos retirados deixarem a prova com menos de 6 

participantes no caso da Trifecta e menos de 7 no caso da Superfecta, o pote inteiro de Trifecta 

e Superfecta deve ser reembolsado.  

 

 

 

 


