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REGULAMENT DE JOC

LUCKY BALLS
Art.1. Lucky Balls este un pariu virtual, pe rezultatele unor evenimente ce se produc fară implicarea
organizatorului, evenimentele fiind generate aleatoriu de un sistem independent. Evenimentele pe care se
poate paria constau în extrageri de numere ce se efectuează de către un sistem informatic independent, asupra
căruia nici organizatorul și nici o terța persoană nu pot interveni. Câștigurile sunt determinate de aplicarea unor
cote fixe.
•
•
•
•

Miza minima: 0,50 Ron
Miza minima pe combinatie:0.10 Ron
Miza maxima: 100 Ron
Castig maxim: 100.000 Ron

Art.2.Descrierea jocului:
• Lucky Balls este organizat in runde de afișare a numerelor ce au loc la intervale de timp prestabilite și
sunt generate de un server independent. Programul de gestionare a activității de pariere este furnizat
de către firma specializată in domeniu. Extragerile rulează pe toată durata programului Organizatorului,
la un interval de aproximativ 5 minute cu mențiunea că în fiecare zi este o pauză de mentenață între
orele 04:00 - 07:00.
• Cotele de pariere valabile la fiecare extragere sunt afișate. În minutele preliminare extragerii, se acceptă
și se efectuează pariurile pentru extragerea respectivă sau pentru următoarele extrageri. Într-un pariu se
pot paria între 6 - 10 bile. Pentru fiecare eveniment se extrag 35 bile din 48. Cele 48 de bile sunt împărțite
în 8 grupe a câte 6 numere, fiecare grupa fiind marcată cu câte o culoare: roșu, mov, galben, portocaliu,
negru, verde, maro și albastru.
• Mecanism de extragere: se extrag 35 de bile din cele 48. Un bilet este câștigător dacă printre cele 35 de
bile extrase care apar pe ecran, se regăsesc minim 6 dintre bilele indicate pe bilet. Câștigul se calculează
înmulțind cota ultimei bile extrase cu miza pariată de jucător. Afișarea numerelor este făcută de către
sistemul video de pariere pe numere afișate. Primele 5 numere extrase nu sunt însoțite de cote,
următoarele 30 de numere având asignate cote.
Art.3.Tipuri de pariuri:
a) Pariul simplu
Pe un bilet se pariază 6 bile numerotate de la 1 la 48. Pariul este câstigător dacă au fost indicate corect toate
cele 6 bile din cele 35 extrase in cadrul rundei, câștigul calculandu-se înmulțind cota indicată de extragerea celui
de-al șaselea număr cu miza de pe bilet.
b) Pariul sistem
Pe un bilet se pot paria intre 6 și 10 numere.
În situația în care se pariaza mai mult de 6 numere, biletul va conține mai multe variante (combinatii), astfel:
7 numere = 7 variante (combinații)
8 numere = 28 de variante (combinații)
9 numere = 84 de variante (combinații) 10 numere = 210 variante (combinații)
În cazul pariurilor sistem, poate sa fie câștigătoare o combinație de 6 numere sau mai multe variante de câte 6
numere. În aceasta situație, câștigul se calculeză înmulțind miza pe combinație cu cota celei de-a șasea bilă
extrasă, și apoi cumulând toate sumele câștigătoare.
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a) Pariuri speciale
•
-

Pariul Par/Impar
Prima bilă
Se poate paria pe paritatea primei bile extrase:
prima bila pară
prima bila impară
Toate bilele
Se poate paria pe paritatea celor 35 de bile extrase:
mai multe bile pare
mai multe bile impare

•
-

Pariul Culoare
Prima Culoare
Se poate paria pe culoarea primei bile extrase:
o culoare aleasă
două culori alese
patru culori alese
Toate culorile
Se poate paria ca cele 6 bile extrase sa aibă aceeași culoare. Se poate paria pe toate cele 8 culori în aceeași
runda.

•
-

Pariul Mai mult/Mai puțin
Prima bilă
Se poate paria pe numărul primei bile extrase:
prima bilă mai mică de 24,5
prima bilă mai mare de 24,5
Suma primelor 5 bile
Se poate paria pe suma primelor 5 bile extrase:
suma primelor 5 bile mai mică de 122,5
suma primelor 5 bile mai mare de 122,5

Art.4. Jucătorul poate alege pentru grupul de numere pe care îl dorește.
Art.5.Opțiunile pentru extrageri consecutive sunt până la maxim 9 extrageri, din aceeași zi.
Art.6.Pariul este efectuat în momentul acceptării și înregistrării pe platformă.
Art.7.Câștiguri suplimentare
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a) Bonus Trifoi - În cadrul fiecărei runde, două simboluri ‘Trifoi’ vor apărea în dreptul a două
numere.
În cazul în care un bilet câștigător conține unul din numerele afișate în dreptul simbolului ‘Trifoi’, câștigul
biletului se dublează. În cazul în care un bilet câștigător conține ambele numere afișate în dreptul simbolului
‘Trifoi’, câștigul se triplează.
b) Bonus Progresiv - Programul software utilizat de organizator va acorda, in mod aleatoriu, pe
biletele câștigătoare premii suplimentare astfel: ”Bonus Local”si “Bonus Global”- la nivel national
c) Runda Bonus – Periodic, anumite runde sunt desemnate ca rundă Bonus, afișajul Organizatorului indicând în
mod clar acest lucru. Toate biletele câștigătoare în cadrul rundei Bonus sunt dublate.
Art.8. Premii suplimentare (Extra Premii)
Organizatorul va acorda premii suplimentare rezultate din sumele acumulate pentru biletele efectuate la
acest tip de joc.
Pentru acordarea premiilor sunt eligibile toate biletele, fara a fi conditionate de miza jucata sau daca
acestea sunt castigatoare sau necastigatoare. Premiul se acorda in momentul plasarii biletului.
Premiile se acordă în mod aleatoriu participantilor in baza selectiei realizate de programul software. Fiind
acordate în mod aleatoriu, valorile premiilor nu au o valoare minimă sau maximă prestabilită de
organizator.
Art. 9
În cazul unei defecțiuni a sistemului, clienților li se va returna miza pentru biletele a căror extragere nu a fost
finalizată.
Raportul teoretic de câștiguri (RTP) are următoarele valori, în funcție de tipul de pariu selectat:
Pariul simplu

85,66%

Prima Bila

94,50%

Prima BilaMai Mult/Mai Puțin

94,50%

Prima Bilă/Par Impar
Prima Bila Culoare
More Even / Odd*
Top Color*

94,50%
94,50%
94,50%
94,50%

Last ball Over / Under*

94,50%

Last ball Even / Odd*

94,50%

First Ball Number*

96,25%

Last Ball Number*

96,25%

First or Last Ball Number*

96,25%

Undrawn Number*

85,31%
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