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REGULAMENT DE JOC
PENTRU PARIURI ÎN COTĂ FIXĂ LA DISTANȚĂ
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CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
ARTICOLUL 1
1.1. Operatorul de jocuri de noroc online și administratorul site-ului www.winbet.ro este Global Interactive Solution
Limited, o companie organizată și care funcționează conform legilor Republicii Malta, înregistrată in Registrul
Companiilor sub numărul C79990, localizată în Level 3 (Suite No. 1945), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar
Birkirkara BKR401, Malta, (numită în continuare WINBET sau Operatorul).
1.2. Pe teritoriul României, activitatea de jocuri de noroc se desfășoară în conformitate cu prevederile OUG 77/2009
privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc și normele metodologice de implementare a OUG 77/2009
privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc, astfel adoptată prin HG 111/2016, în baza unei licențe de
organizare și autorizația de a opera jocuri de noroc on-line, acordate de către Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
din România.
CAPITOLUL II – DEFINIȚII
În înțelesul prezentului Regulament de Joc, următorii termeni și expresii se definesc, astfel:
1. Bilet de pariu (bet slip) - reprezintă parte din contractul încheiat între Organizator și Participantul la jocul de
noroc/Jucător (denumit în continuare “bilet/bilet de pariu”), emis pe platforma de joc a Organizatorului. Un bilet de
pariu poate să cuprindă unul sau mai multe pariuri;
2. Bonus – beneficiul ce poate fi obținut suplimentar de Jucător, fără perceperea de taxe sau costuri suplimentare, în
condițiile prevăzute de Regulamentul de joc al Organizatorului, într-o perioadă determinată și/sau pentru anumite
evenimente;
3. Câștig sau premiu – sumele de bani, bunuri sau servicii acordate de Organizator oricărui Participant la joc în baza
unuia sau mai multe bilete de pariere declarate câștigătoare în conformitate cu prevederile cuprinse în Regulamentul
de Joc.
Notă: Câştigul unui BILET SIMPLU se calculează prin înmulţirea cotelor tuturor evenimentelor (cota finală) cu MIZA și
adunarea eventualului BONUS (dacă este cazul). Câştigul unui BILET SISTEM se calculează prin adunarea tuturor
variantelor câştigătoare. Având în vedere acest calcul, deducem de aici că orice meci care primeşte COTĂ 1,00 nu
influenţează statutul biletului în CÂŞTIGĂTOR sau NECÂŞTIGĂTOR. În cazul în care un meci primeşte COTĂ 1,00, clientul
nu pierde biletul ci doar i se micşorează câştigul (eventual și treapta de bonusare unde este cazul)
4. Cotă - reprezintă o valoare numerică pe care Organizatorul o acordă unui pronostic;
Notă: Cotele evenimentelor fixate de Organizator pot fluctua în timp, până la ora de începere a evenimentului, însă
cota acceptată de Participant şi înscrisă pe biletul de pariu rămâne valabilă indiferent de modificările ulterioare, cu
excepţia situaţiilor prevăzute de Regulament;
5. Eroare – mențiune greșită cuprinsă în Bilet / în Ofertă sau în sistemul informatic, care este evidentă.
Nota: În caz de erori de afişare, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în sistem, Organizatorul işi rezervă dreptul
de a considera pariurile ca fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte (eventual o medie a cotelor de pe piaţă
acordate aceluiaşi eveniment), chiar dacă erorile sunt descoperite după sfârşitul evenimentului.
6. Ofertă / Listă - reprezintă totalitatea evenimentelor pe care Organizatorul le pune la dispoziția Pariorilor și pe a
caror rezultat(e) se poate paria. LISTA poate cuprinde următoarele date: codul evenimentului, competitorii (ca regula
generală, echipa gazdă este înscrisă în partea stângă, chiar dacă evenimentul are loc pe un teren neutru), cotele
stabilite pentru posibilele rezultate ale evenimentului, orice alte date de interes (condiţii / restricţii de pariere /
disputarea evenimentului pe un teren neutru etc.), ziua şi ora de start a evenimentului.
Notă: Informaţiile privind ora de start a evenimentelor, inserate în Ofertă, au doar rol orientativ.
7. Pariu Nul – este pariul care, din motive obiective și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Joc primește
cota 1,00, ulterior desfășurării evenimentului sau evenimentelor pe care a fost plasat. Pentru pariurile cu o selecție
sau mai multe selecții pe bilet, câștigul final va fi calculat considerându-se Cota 1,00 pentru selecția /selecțiile declarate
nule;
8. Validarea câștigurilor – reprezintă acțiunea de confirmare și recunoaștere de către Organizator a câștigurilor
rezultate în urma parierii, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului și rezultatele evenimentelor pe care s-a
pariat, așa cum au fost comunicate direct de către organizatorii acestora sau de către servicii integrate pentru
comunicarea rezultatelor, contractate de către Organizator;
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CAPITOLUL III – TERMENI ȘI CONDIȚII DE EFECTUARE A PARIURILOR
ARTICOLUL 1
1.1. Organizatorul primește pariuri pentru următoarele categorii de evenimente sportive: fotbal, fotbal pe plajă, futsal,

baschet, handbal, hochei pe gheață, hochei pe iarbă, tenis, baseball, fotbal american, snooker, darts, volei, polo,
formula 1, golf, sporturi de contact, box, atletism, ciclism, rugby, sporturi de iarnă, curse de automobile şi de
motociclete, bandy, fotbal australian, volei pe plajă, cricket, in-line hochei, tenis de masă, șah, curling, bowls,
badminton, floorball, squash, eSPORTS, etc.
Organizatorul va oferi, de asemenea, pariuri ce nu sunt legate de evenimente sportive, cum ar fi (dar nu limitat la):
Premiile Oscar şi alte premii de film, Miss World, Eurovision, concursuri şi emisiuni TV de muzică, reality shows TV,
loterii internaţionale, politică, financiare, pariuri virtuale.
Organizatorul poate adăuga în oferta orice alte evenimente care vor fi, supuse normelor generale, dacă nu sunt
descrise în mod specific în cuprinsul prezentului Regulament.
1.2. Biletul cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: data şi ora emiterii, codul evenimentului şi al tipului de
pariu, competitorii (se admit prescurtări), pronosticul ales de client, cotele din acel moment ale fiecărui prognostic
selectat, cotă finală (cu excepţia pariurilor sistem, caz în care se va tipări menţiunea (COMBINAŢII / SISTEM), suma
plătită de client, miza, câştigul maxim posibil şi este valabil doar dacă este o tranzacţie valabilă înregistrată de sistemul
informatic al Organizatorului.
1.3. Situații în care se aplică regula pariului nul (cotă 1,00):
a) Dacă un eveniment este contramandat, amânat sau suspendat, întrerupt înainte de scurgerea timpului
regulamentar de joc şi nu este rejucat sau reluat din minutul întreruperii în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest
eveniment este nul şi se calculează cu cotă 1,00.
b) În cazul pariurilor de genul “Cine merge mai departe“, ”Cine câştiga cupa?“, ”Câştigător turneu“, etc. și, în general,
al pariurilor pe termen lung se aşteaptă pâna la redisputarea evenimentului respectiv. La pariurile de acest gen,
Organizatorul poate ține cont, uneori, și de deciziile luate la comisiile de specialitate.
c) În cazul în care Organizatorul acceptă efectuarea unui pariu după începutul sau după sfârşitul unui eveniment
(eveniment a carei schimbare de oră a aflat-o ulterior momentului în care s-a acceptat pariul), pariul pentru acel
eveniment este nul (nu e valabil) şi se calculează cu cotă 1,00.
d) Dacă echipa (concurentul) abandonează înainte de începerea unui eveniment tip turneu, pariul legat de clasare,
câștigător competiție, etc, este nul şi se calculează cu cotă 1,00.
e) În cazul definirii eronate a unui eveniment, pariul pe acel eveniment este nul (nu este valabil) și se calculează cu
cotă 1,00. În cazul omologarii unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reomologarea rezultatelor.
f) În cazul în care nu există sau nu sunt comunicate rezultate oficiale pentru unele pariuri speciale din cadrul anumitor
evenimente (exemplificare nelimitativă: număr de cornere, primul corner, lovitura de inceput, etc.) organizatorul va
acorda acestor pariuri cota 1,00.
1.4. Organizatorul poate oferi și posibilitatea parierii unor evenimente ce derivă din același eveniment (număr
cartonașe galbene, număr cornere, număr schimbări, minute de prelungire, etc.), între ele și cu evenimenteul în sine.
Acest lucru va fi anunțat în oferta de pariere.
1.5. Timpul suplimentar adăugat de arbitru, timpul de joc scurtat sau prelungit (vârste mai mici, competiții amicale,
meciuri cu caracter de revistă, etc.), înlocuirea unui jucător exclus în meciurile amicale, numărul de jucători într-un
meci de revistă sau amical și schimbări similare ale Regulamentului în unele cazuri specifice nu sunt considerate o
deviere semnificativă de la normele obișnuite (Competiții de tineret 2X40 minute, competiții sau meciuri amicale 2X60
minute, 3X30 minute, etc.).
1.6. Miza minimă pentru un pariu solo, cumulativ sau sistem este de 0,50 RON (cinci zeci de bani). Câştigul maxim
pentru un bilet este de 100.000 RON (o sută mii ron), indiferent dacă în urma înmulțirii cotei cu miza rezultă un câștig
mai mare.
1.7. În cazul în care câștigul eventual al unui pariu depaseste castigul maxim, castigul va fi redus la valoarea maxima
admisa de Organizator.
1.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili, completa şi schimba cotele, competiţiile şi posibilităţile de pariere,
de a modifica miza minimă şi câştigul maxim.
1.9. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înscrie pe bilete, un cod propriu (număr de ordine/ ID) pentru evidenţa
internă sau alte menţiuni, inclusiv publicitate.
1.10. Un bilet poate conţine maxim 30 evenimente, dacă nu este specificat altfel în regulile speciale aplicabile fiecărui
tip de pariu.
1.11. Un bilet poate conţine atât evenimente pre-meci cât și evenimente live.
1.12. De regulă, plata minimă acceptată de Organizator, pentru un singur bilet, este de 0,50 RON atât pentru pariurile
în cotă fixă cât și pentru pariurile virtuale, pariuri live sau pariuri pe numere.
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Organizatorul îşi rezervă dreptul de a stabili mize minime pe bilet, respectiv pentru fiecare combinaţie în cazul
pariurilor sistem, în funcţie de tipul pariului şi / sau evenimentului. Mizele minime pe fiecare combinaţie pot fi cuprinse
între 0,00001 şi 0,01 lei.
1.13. Organizatorul poate acorda un bonus jucătorilor, prin care câştigul este mărit procentual, în cazul în care
jucătorul alege să parieze un anumit număr sau combinaţie de evenimente, în condițiile prevăzute de Regulamentul
de joc sau de Termenele și Condițiile aplicabile și sub condiția aprobării lor prealabile de către ONJN. Condiţiile în care
se oferă bonusul se aduc la cunoştinţă clienţilor prin afişarea pe site-ul companiei: www.winbet.ro. cât și pe alte canale
de comunicare.
1.14. Numărul de bilete ce pot fi înregistrate de către un jucător este nelimitat. Organizatorul îşi rezervă însă dreptul
de a nu accepta un al doilea bilet identic de la acelaşi jucător.
1.15. Pariurile efectuate pe platforma online a Organizatorului nu pot fi anulate de către client.
1.16. Operatorul anunță public rezultatul oficial şi pronosticul exact al evenimentelor, prin afişare pe site-ul companiei,
în maximum 3 zile de la finalizarea evenimentului. Pariurile vor fi omologate pe baza rezultatelor oficiale, respectiv a
rezultatelor comunicate la sfârşitul evenimentului, indiferent dacă ulterior, la masa verde, o comisie sau un for decide
asupra unui alt rezultat.
1.17. De regulă, câştigurile se transferă în contul de joc după încheierea ultimului eveniment înscris pe bilet. În mod
excepţional, plata poate fi făcută în maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului ultimului eveniment jucat
de pe bilet, conform informațiilor de pe site-urile oficiale ale evenimentelor / competițiilor.
1.18. Organizatorul are dreptul de a suspenda omologarea pariurilor, în cazul în care rezultatele întrecerilor sunt
suspecte de manipulare, respective dacă există bănuială fondată privind manipularea rezultatului întrecerii de către
participanţi sau de către terţi, dacă există dovezi de fraudare a pariului sau dacă organisme abilitate, investighează,
constată şi fac public fraudarea / manipularea unui eveniment. În acest caz, precum şi pentru orice reclamaţie, clientul
se va adresa în scris, prin email la adresa: contact@winbet.ro
1.19. Tentativa de a comite infracţiuni, atrage după sine nulitatea tranzacţiilor asociate şi sesizarea acestui fapt
organelor abilitate, prin formularea plângerilor penale.
CAPITOLUL IV – REZULTATE
ARTICOLUL 1
1. Orele de start și rezultatele oficiale ale evenimentelor sunt preluate din cele mai bune surse (Ex. Pe durata unui
eveniment sau după terminarea acestuia, streaming, transmisiuni TV, etc.) și de pe site-urile oficiale ale competițiilor.
În cazul în care informațiile nu pot fi obținute din vizualizare la prima mână sau din surse oficiale, determinarea
rezultatului pariului se va baza pe alte surse publice de informare (Ex. Furnizori de date sportive, site-uri de statistici
sportive, portaluri de știri sportive, etc.).
2. În cazul în care există modificări ale rezultatului și orei de start, se consideră valabile cele de la momentul ultimei
validări.
3. În cazul în care nu există posibilitatea de a găsi un rezultat pentru un anumit tip de pariu, se acordă cotă 1,00 pentru
acel tip de pariu.
CAPITOLUL V - PARIURILE PE EVENIMENTE SPORTIVE
ARTICOLUL 1
1.1 Organizatorul stabilește perioada de timp în care se pot înregistra pariuri pe anumite evenimente.
1.2 Cota la care a fost înregistrat Pariul nu se va schimba, indiferent de eventualele fluctuații ulterioare, cu excepția
cazurilor excepționale, în care se acordă evenimentelor cota 1.00.
1.3. Organizatorul este îndreptățit să nu accepte pariuri identice de la același participant ori de la același grup de
participanți, de a solicita diminuarea mizei astfel încât să nu fie depașit câștigul maxim prevăzut de Regulament ori
dacă a acceptat pariuri identice, să limiteze câștigurile aferente tuturor acestor pariuri la plafonul câștigului maxim
admis de Organizator.
ARTICOLUL 2. REGULI GENERALE
2.1 PARIUL SOLO
Pariul solo este acela care conține pronosticul unui singur eveniment. Condiția de validare a câștigului este ca rezultatul
indicat de jucător să se realizeze. Câștigul este determinat prin înmulțirea cotei cu miza.
2.2 PARIUL CUMULATIV
Pariul cumulativ este acela care conține pronosticurile a două sau mai multe evenimente, înregistrate pe același bilet
de pariu (bet slip). Condiția de validare a câștigului este ca toate pronosticurile indicate de jucător să se realizeze.
Câștigul este determinat prin înmulțirea cotei totale (rezultată din înmulțirea tuturor cotelor) cu miza.
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2.3 PARIURILE COMBINATE (TIP SISTEM)
2.3.1. Pariul combinat (tip sistem) este pariul care permite selectarea pe același bilet de pariu (bet slip) a mai multor
pariuri, în combinație reciprocă.
Pariurile combinate sunt stabilite de programul informatic, prin combinarea matematică a numărului dat de
evenimentele selectate. Participantul poate alege maxim 15 evenimente din ofertă și specifică să fie combinate câte
"n". Calculatorul generează toate combinațiile posibile ca și pariuri independente, dar eliberează un singur pariu pe
care figurează toate evenimentele alese.
Numărul de evenimente de pariu în combinații va fi de maxim 15 evenimente.
Miza minimă pe combinație poate fi cuprinsă între 0,00001 şi 0,01 RON.
2.3.2. Organizatorul va stabili evenimentele care pot fi selectate în pariurile combinate.
2.3.3. Condiția pentru validarea pariului este ca jucătorul să previzioneze corect cel puțin un număr de evenimente ale
pariului conform sistemului de joc ales și înscris în pariu. Câștigul se calculează după cum urmează: se calculează
câștigul pentru fiecare combinație câștigătoare prin înmulțirea cotelor evenimentelor din combinație cu miza pe
combinație. Câștigul este egal cu suma tuturor valorilor combinațiilor câștigătoare.
2.4 PARIURILE COMBINATE (TIP SISTEM) CU EVENIMENTE FIXE
2.4.1. Pariul combinat (tip sistem) cu evenimente fixe este pariul care permite selectarea pe același formular (bet slip)
a mai multor pariuri, în combinație reciprocă adaugând și evenimente fixe.
2.4.2. Condiția pentru validarea pariului este ca jucătorul să previzioneze corect toate evenimentele fixe alese și cel
puțin un număr de evenimente ale pariului conform sistemului de joc ales și înscris în pariu.
2.4.3. Numărul de evenimente de pariu în combinații va fi de maxim 15 evenimente iar numărul evenimentelor "fixe"
poate fi între 0-15 evenimente.
2.4.4. Miza minimă pe combinație poate fi cuprinsă între 0,00001 şi 0,01 RON.
2.5 PARIURILE COMBINATE (TIP SISTEM) CU DUBLE ȘI/SAU TRIPLE
2.5.1. Pariurile combinate (tip sistem) cu duble și /sau triple presupune selectarea unuia sau mai multor evenimente
cu 2 sau 3 pronosticuri diferite. Numărul de combinații posibile este determinat prin următoarea formula matematică:
se înmulțește numărul de pronosticuri de la fiecare eveniment.
Exemplu la 2 evenimente pe bilet cu câte 2 pronosticuri diferite, numărul de combinații este 4. La acest tip de pariu
găsim 2 situații diferite exemplificate mai jos:
· Situația în care pronosticurile alese sunt compatibile. Exemplu: Clientul a ales pe un bilet meciul FCSB - Dinamo și
joacă Rezultat final 1 și 2-3 goluri. Dacă meciul se termină 2-1, FCSB a câștigat și sunt și 3 goluri. În această situație
câștigul potențial maxim afișat pe bilet este identic.
· Situația în care pronosticurile alese sunt contradictorii. Exemplu: Clientul a ales pe un bilet meciul FCSB - Dinamo și
joacă Rezultat final 1 și Rezultat final X. Dacă meciul se termină 2-1, FCSB a câștigat dar nu există egalitate În această
situație câștigul potențial maxim afișat pe bilet nu este identic.
ARTICOLUL 3. Opțiunea Închide Pariul/Cash Out
3.1. Funcția Închide Pariul/Cash Out oferă posibilitatea omologării unui pariu înainte de finalizarea tuturor
evenimentelor selectate, câștigul aferent acestuia fiind recalculat și determinat de Organizator în funcție de momentul
primirii solicitării .
3.2. Opțiunea de Închide Pariul/Cash Out este disponibilă doar pentru anumite intervale de timp pe durata cuprinsă
între înregistrarea pariului și încheierea evenimentelor de pe bilet. Orice schimbare a opțiunilor de pariere în decursul
evenimentului poate duce la suspendarea/dezactivarea opțiunii de Închide Pariul/Cash Out.
3.3. WINBET își rezervă dreptul, la propria discreție, să limiteze/dezactiveze funcția de Închide Pariul/Cash Out în orice
moment, indiferent de tipul de pariu (pre-meci, live, single, simplu, sistem). În cazul în care acest lucru se întâmplă,
orice pariu va rămâne așa cum a fost plasat inițial.
3.4. WINBET nu garantează că funcția de Închide Pariul/Cash Out va fi disponibilă pe anumite opțiuni de pariere.
3.5. Valoarea câștigului pentru funcția Închide Pariul/Cash Out poate suferi modificări și poate fi diferită de valoarea
prezentată pe biletul de pariere.
ARTICOLUL 4
4.1 Pentru validarea rezultatelor, Organizatorul va tine seama de urmatoarele dispozitii:
a) Pentru rezultatul evenimentului se ia in considerare rezultatul stabilit in cadrul timpului regulamentar de joc (Ex: 90
de minute (timp regulamentar) plus minutele dictate de arbitru pana la fluirerul final al celei de-a doua reprize, fară
reprizele de prelungiri), în afară de cazul în care Organizatorul stabileste în Oferta că, pentru anumite evenimente,
contează rezultatul final. Nu se ia in considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuală sau a
vreunei comisii (incluzând deciziile ulterioare ale arbitrului sau la masa verde). Daca un eveniment este contramandat,
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revocat, suspendat sau intrerupt inainte de scurgerea timpului regulamentar de joc si nu este reluat in decurs de 48
de ore (termenul curge de la ora la care a fost programat inițial) pariul pentru acest eveniment este nul si se calculeaza
cota 1.00.
b) In cazul pariurilor de genul “Cine merge mai departe?”, “Cine castiga cupa?”, etc. si in general al pariurilor pe termen
lung se asteapta pana la redisputarea evenimentului respectiv. Daca evenimentul se reia in decurs de 48 de ore, se iau
in considerare cotele jucate.
c) Dacă un eveniment este contramandat, amânat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului
regulamentar de joc şi nu este rejucat sau reluat din minutul întreruperii în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest
eveniment și pentru toate derivatele acestuia sunt nule şi se calculează cu cotă 1,00 dacă nu sunt menționate alte
specificații referitor la acea categorie de sport.
ARTICOLUL 5. FOTBAL
5.1 La pariurile efectuate pe un meci de fotbal, se ia în considerare rezultatul realizat pe terenul sportiv obținut în
timpul regulamentar de joc (Exemplu: 90 de minute plus minutele
dictate de arbitru până la fluierul final al celei de-a doua reprize, fără reprizele de prelungiri) în afară de cazul în care
există alte specificații iar Organizatorul stabilește deja în Ofertă că, pentru anumite evenimente, contează rezultatul
final.
5.2. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii (incluzând
deciziile ulterioare ale arbitrului sau la masa verde).
Dacă din orice fel de motive, evenimentul se repetă, valabil este primul rezultat.
Dacă un meci se joacă de două ori în aceeași zi, validarea se face conform cu rezultatul primului meci jucat.
5.3. La fotbal, Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi:
Clasare competiție/grupă/campionat, etc - se pariază pe poziția pe care o va ocupa echipa la sfârșitul
competiției/grupei/campionatului etc.
Golgeter competiție/grupa/campionat, etc - se pariază pe jucătorul care va înscrie mai multe goluri la sfârșitul
competiției/grupei/campionatului, etc.
Câte echipe romanești se vor califica din grupe?
Câte puncte vor aduce echipele romanești în diferite competiții?
5.4. În cadrul acestei discipline sportive există mai multe tipuri de pariuri:
Pariul REZULTAT FINAL
Pariul de tip rezultat final este tipul de pariu prin care se indică pronosticul de la finalul meciului (timp regulamentar).
Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 (gazdele câștigă)
X (rezultat de egalitate)
2 (oaspeții câștigă)
5.5. Pariul REZULTAT FINAL/ ȘANSĂ DUBLĂ
Pariul de tip Rezultat Final/Șansă dublă este tipul de pariu prin care se indică pronosticul de la finalul meciului (timp
regulamentar).
Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X (gazdele câștigă sau rezultat de egalitate)
X2 (oaspetii câștigă sau rezultat de egalitate)
12 (gazdele câștigă sau oaspeții câștigă)
5.6. Pariul PRIMA REPRIZĂ
Pariul de tip Prima repriză este tipul de pariu care se referă strict la rezultatul meciului după finalul primei reprize (45
minute / 40 minute / 30 minute / etc). Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
Prima repriză 1 (gazdele conduc la pauză)
Prima repriză X (rezultat de egalitate la pauză)
Prima repriză 2 (oaspeții conduc la pauză)
Prima repriză 1X (gazdele conduc la pauză sau egal)
Prima repriză X2 (oaspeții conduc la pauză sau egal)
Prima repriză 12 (gazdele sau oaspeții conduc la pauză)
5.7. Pariul A DOUA REPRIZĂ
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Pariul de tip A doua repriză este tipul de pariu care se referă strict la rezultatul meciului în cea de-a doua repriză de
joc (45`- 90` / 40`-80` / 30`-60`/ etc / și minutele de prelungire arătate de arbitrul de rezervă, dacă este cazul). Jucătorul
poate miza pe următoarele variante:
A doua repriză 1 (gazdele castiga a 2 a repriza)
A doua repriză X (rezultat de egalitate in a 2 a repriza)
A doua repriza 2 (oaspetii castiga a 2 a repriza)
A doua repriză 1X (gazdele castiga a 2 a repriza sau egal)
A doua repriză X2 (oaspetii castiga a 2 a repriza sau egal)
A doua repriză 12 (gazdele sau oaspetii castiga a 2 a repriza)
Precizare: În cazul pariului de tip a doua repriză, Organizatorul consideră acest eveniment de sine stătător, adică se va
consemna rezultatul de la începerea celei de-a doua reprize pană la sfarșitul timpului regulamentar de joc. Se
consideră că repriza a doua va începe de la scorul de 0-0.
5.8 Pariul VICTORIE
Pariul de tip Victorie este tipul de pariu unde jucătorul poate paria pe victoria obținută de una dintre echipe în timpul
regulamentar de joc. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
- Meciul este câștigat de echipa 1 (gazda) – Victorie 1
- Meciul este câștigat de echipa 2 (oaspete) – Victorie 2
Precizare: În cazul in care evenimentul pariat la finalul timpului regulamentar se încheie la egalitate, evenimentul va
fi considerat nul și se va calcula cota 1,00.
5.9 Pariul PRIMA REPRIZĂ – VICTORIE
Pariul de tip Prima repriză - Victorie este tipul de pariu unde jucătorul poate paria pe victoria în prima repriză obținută
de una dintre echipe. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
- Prima repriză este câștigată de echipa 1 (gazda) – Victorie prima repriză 1
- Prima repriză este câștigată de echipa 2 (oaspete) – Victorie prima repriză 2
Precizare: În cazul in care evenimentul pariat la finalul primei reprize se încheie la egalitate, evenimentul va fi
considerat nul și se va calcula cota 1,00.
5.10 Pariul A DOUA REPRIZĂ - VICTORIE
Pariul de tip A doua repriză - Victorie este tipul de pariu unde jucătorul poate paria pe victoria în a doua repriză
obținută de una dintre echipe. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
- A doua repriză este câștigată de echipa 1 (gazda) – Victorie a doua repriză 1
- A doua repriză este câștigată de echipa 2 (oaspete) – Victorie a doua repriză 2
Precizare: În cazul in care evenimentul pariat la finalul celei de-a doua reprize se încheie la egalitate, evenimentul va
fi considerat nul și se va calcula cota 1,00. Se consideră că repriza a doua va începe de la scorul de 0-0.
5.11. Pariul HANDICAP
Pariul de tip Handicap este tipul de pariu care permite indicarea rezultatului final (timp regulamentar) al unei partide,
în care echipa gazdă pornește la startul partidei cu “n” goluri avantaj sau dezavantaj. La rezultatul meciului se adună
acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor de tip handicap. Jucătorul poate miza pe următoarele
variante: 1, X, 2
Exemplu 1
Handicapul se aplică echipei gazdă: Barcelona - Getafe Handicap de (0:1) gol pentru Barcelona
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă Barcelona câștigă cu 2 sau mai multe goluri diferență (2-0, 3-0, 3-1, 4-0, 5-0
etc.).
Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă Barcelona câștigă la exact 1 gol diferență (1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4 etc.).
Opțiune de pariere câştigătoare 2, dacă va fi egalitate sau victoria echipei Getafe (0-0, 0-1, 1-1, 0-2, 1-2 etc.).
Exemplu 2.
Handicapul se aplică echipei oaspete: Barcelona - Getafe Handicap de (1:0) gol pentru Getafe
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă va fi egalitate sau victoria echipei Barcelona. Opțiune de pariere câștigătoare
X, dacă câștigă Getafe la exact 1 gol diferență.
Opțiune de pariere câștigătoare 2, dacă câștigă Getafe cu 2 sau mai multe goluri diferență.
5.12. Pariul PAUZA/FINAL
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Pariul de tip Pauza/Final este pariul pentru care jucătorul trebuie sa indice corect rezultatul atât la pauza cât și la final.
Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - Gazdele conduc la pauză și câștigă la final
1/X - Gazdele conduc la pauză, egal la final
1/2 - Gazdele conduc la pauză, oaspeții câștigă la final
X/1 - Egal la pauză, gazdele câștigă la final
X/X - Egal atat la pauză cat si la final
X/2 - Egal la pauză, oaspeții câștigă la final
2/1 - Oaspeții conduc la pauză, gazdele câștigă la final
2/X - Oaspeții conduc la pauză, egal la final
2/2 - Oaspeții conduc la pauză și câștigă la final
5.13. Pariul PAUZA SAU FINAL (PSF)
Pariul de tip Pauza sau Final este pariul pentru care jucătorul trebuie sa indice corect cel puțin unul dintre rezultatele
la pauză sau la finalul meciului. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PSF 1 - Gazdele conduc la pauză sau câștigă la final
PSF X - Rezultatul trebuie să fie egal ori la pauză, ori la final
PSF 2 - Oaspeții conduc la pauză sau câștigă la final
5.14. Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZA (timp regulamentar).
Pariul de tip Ambele echipe marchează (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Ambele echipe marchează în meci cel puțin un gol
NU - Nicio echipă nu marchează sau doar una dintre ele nu marchează
5.15. Pariul PRIMA REPRIZĂ - AMBELE ECHIPE MARCHEAZA.
Pariul de tip Prima repriză - Ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Ambele echipe marchează cel puțin un gol în prima repriză
NU - Nicio echipă nu marchează în prima repriză sau doar una dintre ele nu marchează în prima repriză
5.16. Pariul A DOUA REPRIZĂ - AMBELE ECHIPE MARCHEAZA.
Pariul de tip A doua repriză - Ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Ambele echipe marchează cel puțin un gol în a doua repriză
NU - Nicio echipă nu marchează în a doua repriză sau doar una dintre ele nu marchează în a doua repriză
5.17. Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ & TOTAL GOLURI (2,5)
Pariul de tip Ambele echipe marchează & Total goluri (2,5), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA & PESTE (Ambele echipe marchează în meci si se înscriu cel puțin 3 goluri)
DA & SUB (Ambele echipe marchează în meci si se înscriu între 0 și 2 goluri)
NU & PESTE (O echipă sau ambele echipe nu marchează în meci și se înscriu cel puțin 3 goluri)
NU & SUB (O echipă sau ambele echipe nu marchează în meci și se înscriu între 0 și 2 goluri)
5.18. Pariul REZULTAT FINAL & AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ
Pariul de tip Rezultat Final & Ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 & DA (Echipa gazdă câștigă meciul și ambele echipe marchează in meci)
1 & NU (Echipa gazdă câștigă meciul și o echipă sau ambele echipe nu marchează în meci)
X & DA (Meciul se termină la egalitate și ambele echipe marchează în meci)
X & NU (Meciul se termină la egalitate și nicio echipă nu marchează în meci)
2 & DA (Echipa oaspete câștigă meciul si ambele echipe marcheaza în meci)
2 & NU (Echipa oaspete câștigă meciul și o echipă sau ambele echipe nu marchează în meci)
5.19. Pariul GAZDELE/OASPETII NU PRIMESC GOL
Pariul de tip Gazdele nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În meci gazdele nu primesc gol
NU - În meci gazdele primesc gol
Pariul de tip Oaspeții nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În meci oaspeții nu primesc gol
NU - În meci oaspeții primesc gol
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5.20. Pariul TOTAL GOLURI (timp regulamentar)
Pariul de tip Total goluri (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În meci se marchează sub “n” goluri
PESTE - În meci se marchează peste “n” goluri
5.21. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI
Pariul de tip Prima repriză - Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În prima repriză se marchează sub “n” goluri
PESTE - În prima repriză se marchează peste “n” goluri
5.22. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI
Pariul de tip A doua repriză - Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În a doua repriză se marchează sub “n” goluri
PESTE - În a doua repriză se marchează peste “n” goluri
Precizare: În cazul pariului de tip total goluri, de obicei, “n” are valoarea 2.5 adică dacă în meci/repriză nu se marchează
sau se marchează 1 sau 2 goluri se va consemna pronosticul SUB, iar dacă se marcheaza 3 sau mai multe goluri se va
consemna pronosticul PESTE. De asemenea, “n” poate avea și altă valoare, dar acest lucru va fi anunțat de către
organizator.
5.23. Pariul TOTAL GOLURI (Interval) & TOTAL GOLURI (Exact)
Pariul de tip Total goluri (interval) în timpul regulamentar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-1 în meci se marchează între 0 și maxim 1 gol
0-2 în meci se marchează între 0 și maxim 2 goluri
0-3 în meci se marchează între 0 și maxim 3 goluri
0-4 în meci se marchează între 0 și maxim 4 goluri
0-5 în meci se marchează între 0 și maxim 5 goluri
0-6 în meci se marchează între 0 și maxim 6 goluri
1-2 în meci se marchează minim 1 gol si maxim 2 goluri
1-3 în meci se marchează minim 1 gol și maxim 3 goluri
1-4 în meci se marchează minim 1 gol și maxim 4 goluri
1-5 în meci se marchează minim 1 gol și maxim 5 goluri
1-6 în meci se marchează minim 1 gol și maxim 6 goluri
2-3 în meci se marchează minim 2 goluri și maxim 3 goluri
2-4 în meci se marchează minim 2 goluri și maxim 4 goluri
2-5 în meci se marchează minim 2 goluri și maxim 5 goluri
2-6 în meci se marchează minim 2 goluri și maxim 6 goluri
3-4 în meci se marchează minim 3 goluri și maxim 4 goluri
3-5 în meci se marchează minim 3 goluri și maxim 5 goluri
3-6 în meci se marchează minim 3 goluri și maxim 6 goluri
4-5 în meci se marchează minim 4 goluri și maxim 5 goluri
4-6 în meci se marchează minim 4 goluri și maxim 6 goluri
6+ în meci se marchează minim 6 goluri
Pariul de tip Total goluri(exact) în timpul regulamentar jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - în meci nu se marchează nici un gol
1 - în meci se marchează exact 1 gol
2 - în meci se marchează exact 2 goluri
3 - în meci se marchează exact 3 goluri
4 - în meci se marchează exact 4 goluri
5 - în meci se marchează exact 5 goluri
6+ - în meci se marchează cel puțin 6 goluri.
7+ - în meci se marchează cel puțin 7 goluri.
8+ - în meci se marchează cel puțin 8 goluri.
5.24. Pariul TOTAL GOLURI (MULTI)
Pariul de tip Total goluri (multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri este sub granița de “n”goluri din oferta în timpul regulamentar
PESTE - numărul total de goluri este peste granița de “n” goluri din oferta în timpul regulamentar.
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Precizare: În general “n” are valorile de (0,5);(1,5);(2,5);(3,5);(4,5);(5,5);(6,5) dar de asemenea poate avea și alte valori
anunțate de către organizator.
5.25 Pariul PRIMA REPRIZĂ - GAZDELE/OASPEȚII NU PRIMESC GOL
Pariul de tip Prima repriză - Gazdele nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În prima repriză gazdele nu primesc gol.
NU - În prima repriză gazdele primesc gol.
Pariul de tip Prima repriză - Oaspeții nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În prima repriză oaspeții nu primesc gol.
NU - În prima repriză oaspeții primesc gol
5.26 Pariul A DOUA REPRIZĂ - GAZDELE/OASPEȚII NU PRIMESC GOL
Pariul de tip A doua repriză - Gazdele nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În a doua repriză gazdele nu primesc gol.
NU - În a doua repriză gazdele primesc gol.
Pariul de tip A doua repriză - Oaspeții nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În a doua repriză oaspeții nu primesc gol.
NU - În a doua repriză oaspeții primesc gol.
5.27. Pariul TOTAL GOLURI GAZDE/OASPEȚI
Pariul de tip Total goluri Gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul total de goluri înscrise de gazde este sub granița de “n”goluri din oferta în timpul regulmentar.
PESTE - Numărul total de goluri înscrise de gazde este peste granița de “n” goluri din oferta în timpul regulamentar.
Pariul de tip Total goluri Oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul total de goluri înscrise de oaspeți este sub granița de “n”goluri din oferta în timpul regulmentar.
PESTE - Numărul total de goluri înscrise de oaspeți este peste granița de “n” goluri din oferta în timpul regulamentar.
Precizare: În general “n” are valoarea de (0,5); (1,5); (2,5) dar de asemenea poate avea și alte valori anunțate de către
organizator.
5.28. Pariul MARJA VICTORIEI
Pariul de tip Marja Victoriei, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
G>2 - Gazdele câștigă meciul la cel putin 3 goluri diferenta
G=2 - Gazdele câștigă meciul la o diferență de exact 2 goluri
G=1 - Gazdele câștigă meciul la o diferență de exact 1 gol
O=1 - Oaspeții câștigă meciul la o diferență de exact 1 gol
O=2 - Oaspeții câștigă meciul la o diferență de exct 2 goluri
O>2 - Oaspeții câștigă meciul la cel puțin 3 goluri diferență
X - Meciul se termină egal.
5.29. Pariul REZULTAT DUPĂ “X” MINUTE
Pariul de tip rezultat după “X” minute, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Gazdele conduc după “X” minute
X - Meciul indică rezultatul de egalitate după “X” minute
2 - Oaspeții conduc după “X” minute
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “X”-ului. În general, “X” are valoarea de 10; 15; 20; 30
minute etc.
5.30. Pariul REPRIZA CU CEL MAI MARE SCOR
Pariul de tip repriza cu cel mai mare scor, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1- În prima repriză se înscriu mai multe goluri decât în cea de-a doua repriză
X - Numarul de goluri înscris(e) în cele două reprize este același
2 - În repriza a doua se înscriu mai multe goluri decât în prima repriză.
5.31. Pariul PRIMA ECHIPA CARE MARCHEAZĂ
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Pariul de tip Prima echipa care marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă marchează prima în meci
2 - Echipa oaspete marchează prima în meci
Niciunul - Niciuna din echipe nu marchează în meci și meciul se termină 0-0.
5.32. Pariul PRIMUL GOL MARCAT & REZULTAT FINAL
Pariul de tip Primul gol marcat & Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
G&1 - Gazdele marchează primul gol și gazdele câștigă meciul la finalul timpului regulamentar de joc
G&X - Gazdele marchează primul gol și meciul se termină la egalitate la finalul timpului regulamentar de joc
G&2 - Gazdele marchează primul gol și oaspeții câștigă meciul la finalul timpului regulamentar de joc
O&1 - Oaspeții marchează primul gol și gazdele câștigă meciul la finalul timpului regulamentar de joc
O&X - Oaspeții marchează primul gol și meciul se termină la egalitate la finalul timpului regulamentar de joc
O&2 - Oaspeții marchează primul gol și oaspetii câștigă meciul la finalul timpului regulamentar de joc
Fară gol - Niciuna din echipe nu marchează în meci și meciul se termină 0-0.
5.33. Pariul GAZDELE/OASPEȚII ÎNSCRIU ÎN AMBELE REPRIZE
Pariul de tip Gazdele înscriu în ambele reprize, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Echipa gazdă înscrie cel puțin 1 gol și în prima și în a doua repriză
NU - Echipa gazdă nu înscrie cel puțin 1 gol și în prima și în a doua repriză
Pariul de tip Oaspeții înscriu în ambele reprize, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Echipa oaspete înscrie cel puțin 1 gol și în prima și în a doua repriză
NU - Echipa oaspete nu înscrie cel puțin 1 gol și în prima și în a doua repriză
5.34. Pariul TOTAL GOLURI & REZULTAT FINAL
Pariul de tip Total Goluri &Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB & 1 - În timpul regulamentar de joc se marchează sub ”n” goluri și gazdele câștigă meciul
SUB & X - În timpul regulamentar de joc se marchează sub “n” goluri și meciul se termină la egalitate
SUB & 2 - În timpul regulamentar de joc se marchează sub “n” goluri și oaspeții câștigă meciul
PESTE & 1 - În timpul regulamentar de joc se marchează peste “n” goluri și gazdele câștigă meciul
PESTE & X - În timpul regulamentar de joc se marchează peste “n” goluri și meciul se termină la egalitate
PESTE & 2 - În timpul regulamentar de joc se marchează peste “n” goluri și oaspetii câștigă meciul
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 1,5; 2,5; 3,5
etc.
5.35. Pariul CELE MAI MULTE CARTONAȘE
Pariul de tip Cele mai multe cartonașe, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
2 - Echipa gazdă are mai multe cartonașe decat echipa oaspete în meci
X - Echipa gazdă are același număr de cartonașe ca echipa oaspete în meci
3
- Echipa oaspete are mai multe cartonașe decat echipa gazdă în meci.

5.36. Pariul TOTAL CARTONAȘE
Pariul de tip Total cartonașe, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cartonașe - În meci se acordă un număr mai mare de cartonașe decât valoarea “n” stabilită de
organizator
SUB - Sub ”n” cartonașe - În meci se acordă un număr mai mic de cartonașe decât valoarea “n” stabilită de organizator
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5;
6,5 etc.
5.37. Pariul PRIMA REPRIZĂ - CELE MAI MULTE CARTONAȘE
Pariul de tip Prima repriză - Cele mai multe cartonașe, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă primește în prima repriză un număr mai mare de cartonașe decât echipa oaspete
X - Echipa gazdă primește în prima repriză același număr de cartonașe ca echipa oaspete
2 - Echipa oaspete primește în prima repriză un număr mai mare de cartonașe decât echipa gazdă
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Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.38. Pariul A DOUA REPRIZĂ - CELE MAI MULTE CARTONAȘE
Pariul de tip A doua repriză - Cele mai multe cartonașe , jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă primește în a doua repriză un număr mai mare de cartonașe decât echipa oaspete
X - Echipa gazdă primește în a doua repriză același număr de cartonașe ca echipa oaspete
2 - Echipa oaspete primește în a doua repriză un număr mai mare de cartonașe decât echipa gazdă
Precizare: Organizatorul va anunta in oferta de pariere valoarea “n’”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.39. Pariul SUMA PUNCTELOR DE PENALIZARE
Pariul de tip Suma punctelor de penalizare, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” puncte de penalizare
SUB - Sub ”n” puncte de penalizare
Modul de calcul al punctelor de penalizare se face astfel:
cartonaș galben = 10 puncte
cartonaș roșu = 25 puncte
cartonaș galben + cartonaș galben = cartonaș roșu = 35 puncte
Precizare: Organizatorul va anunta in oferta de pariere valoarea “n’”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 25; 35; 45;
55; etc.
PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
5.40 Pariul CELE MAI MULTE CORNERE
Pariul de tip Cele mai multe cornere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă primește în meci un număr mai mare de cornere decât echipa oaspete
X - Echipa gazdă primește în meci acelasi număr de cornere ca echipa oaspete
2 - Echipa oaspete primește în meci un număr mai mare de cornere decât echipa gazdă.
5.41. Pariul PRIMA REPRIZĂ - CELE MAI MULTE CORNERE
Pariul de tip Prima repriză cele mai multe cornere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă primește în prima repriză un număr mai mare de cornere decât echipa oaspete
X - Echipa gazdă primește în prima repriză acelasi număr de cornere ca echipa oaspete
2 - Echipa oaspete primește în prima repriză un număr mai mare de cornere decât echipa gazdă.
5.42. Pariul A DOUA REPRIZĂ - CELE MAI MULTE CORNERE
Pariul de tip A doua repriză cele mai multe cornere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă primește în a doua repriză un număr mai mare de cornere decât echipa oaspete
X - Echipa gazdă primește în a doua repriză acelasi număr de cornere ca echipa oaspete
2 - Echipa oaspete primește în a doua repriză un număr mai mare de cornere decât echipa gazdă.
5.43. Pariul TOTAL CORNERE INTERVAL (MULTI)
Pariul de tip Total cornere interval (Multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-8 - În timpul regulamentar de joc se execută între 0 și 8 cornere
9-11 - În timpul regulamentar de joc se execută între 9 și 11 cornere
12+ - În timpul regulamentar de joc se execută cel puțin 12 cornere
5.44. Pariul TOTAL CORNERE
Pariul de tip Total cornere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În timpul regulamentar de joc se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea
“n” stabilită de organizator
SUB - Sub ”n” cornere - În timpul regulamentar de joc se acordă un număr mai mic de cornere decât valoarea “n”
stabilită de organizator
12

Global Interactive Solution Limited
Sediu: Level 3, Suite no. 1945, Tower Business Center, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta
Număr de înregistrare (Registrul Companiilor Malta): C79990/16.03.2017

Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n’”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 7,5; 8,5; 9,5;
10,5 etc.
5.45. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL CORNERE (MULTI)
Pariul de tip Prima repriză - Total cornere (Multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-4 - În prima repriza se execută între 0 și 4 cornere
5-6 - În prima repriza se execută 5 sau 6 cornere
7+ - În prima repriza se execută cel puțin 7 cornere.
5.46. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL CORNERE (MULTI)
Pariul de tip A doua repriză - Total cornere (Multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-4 - În a doua repriza se execută între 0 și 4 cornere
5-6 - În a doua repriza se execută 5 sau 6 cornere
7+ - În a doua repriza se execută cel puțin 7 cornere.
5.47. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL CORNERE
Pariul de tip Prima repriză - Total cornere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În prima repriză se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator
SUB - Sub ”n” cornere - În prima repriză se acordă un număr mai mic de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator
Precizare: Organizatorul va anunța in oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5
etc.
5.48. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL CORNERE
Pariul de tip A doua repriză - Total cornere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În a doua repriză se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator
SUB - Sub ”n” cornere - În a doua repriză se acordă un număr mai mic de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator
Precizare: Organizatorul va anunța in oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5
etc.
5.49. Pariul TOTAL GOLURI & REZULTAT FINAL
Pariul de tip Total Goluri & Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB & 1 - În timpul regulamentar de joc se marchează sub ”n” goluri și gazdele câștigă meciul
SUB & X - În timpul regulamentar de joc se marchează sub “n” goluri și meciul se termină la egalitate
SUB & 2 - În timpul regulamentar de joc se marchează sub “n” goluri și oaspeții câștigă meciul
PESTE & 1 - În timpul regulamentar de joc se marchează peste “n” goluri și gazdele câștigă meciul
PESTE & X - În timpul regulamentar de joc se marchează peste “n” goluri și meciul se termină la egalitate
PESTE & 2 - În timpul regulamentar de joc se marchează peste “n” goluri și oaspeții câștigă meciul
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 1,5; 2,5; 3,5
etc.
5.50. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI GAZDE
Pariul de tip Prima repriză - Total goluri gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n”goluri - În prima repriză gazdele marchează un număr mai mare de goluri decât valoarea “n” stabilită
de organizator
SUB - Sub ”n” goluri - În prima repriză gazdele marchează un număr mai mic de goluri decât valoarea “n” stabilită de
organizator
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.51. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI OASPEȚI
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Pariul de tip Prima repriză -Total goluri oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n”goluri - În prima repriză oaspeții marchează un număr mai mare de goluri decât valoarea “n” stabilită
de organizator
SUB - Sub ”n” goluri - În prima repriză oaspeții marchează un număr mai mic de goluri decât valoarea “n” stabilită de
organizator
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.52. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI GAZDE
Pariul de tip A doua repriză - Total goluri gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n”goluri - În a doua repriză gazdele marchează un număr mai mare de goluri decât valoarea “n” stabilită
de organizator
SUB - Sub ”n” goluri - În a doua repriză gazdele marchează un număr mai mic de goluri decât valoarea “n” stabilită de
organizator
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.53. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI OASPEȚI
Pariul de tip A doua repriză - Total goluri oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n”goluri - În a doua repriză oaspeții marchează un număr mai mare de goluri decât valoarea “n” stabilită
de organizator
SUB - Sub ”n” goluri - În a doua repriză oaspeții marchează un număr mai mic de goluri decât valoarea “n” stabilită de
organizator
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.54 Pariul ȘANSĂ DUBLĂ & AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ
Pariul de tip Șansă dublă & ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X & DA - Gazdele câștigă sau meciul se termină egal în timpul regulamentar de joc și ambele echipe marchează în
meci
1X & NU - Gazdele câștigă sau meciul se termină egal în timpul regulamentar de joc și una din echipe sau ambele nu
marchează în meci
12 & DA - Gazdele sau Oaspeții câștigă meciul în timpul regulamentar de joc și ambele echipe marchează în meci
12 & NU - Gazdele sau Oaspeții câștigă meciul în timpul regulamentar de joc și una din echipe sau ambele nu
marchează în meci
X2 & DA - Meciul se termină egal sau oaspeții câștigă în timpul regulamentar de joc și ambele echipe marchează în
meci
X2 & NU - Meciul se termină egal sau oaspeții câștigă în timpul regulamentar de joc și una din echipe sau ambele nu
marchează în meci.
5.55. Pariul PRIMA REPRIZĂ - ȘANSĂ DUBLĂ & AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ
Pariul de tip Prima repriză șansă dublă & ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X & DA - Gazdele câștigă prima repriză sau prima repriză se termină egal și ambele echipe marchează în meci
1X & NU - Gazdele câștigă prima repriză sau prima repriză se termină egal și una din echipe sau ambele nu marchează
în meci
12 & DA - Gazdele sau Oaspeții câștigă prima repriză și ambele echipe marchează în meci
12 & NU - Gazdele sau Oaspeții câștigă prima repriză și una din echipe sau ambele nu marchează în meci
X2 & DA - Oaspeții câștigă prima repriză sau prima repriză se termină egal și ambele echipe marchează în meci
X2 & NU - Oaspeții câștigă prima repriză sau prima repriză se termină egal și una din echipe sau ambele nu marchează
în meci.
5.56. Pariul A DOUA REPRIZĂ - ȘANSĂ DUBLĂ & AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ
Pariul de tip A doua repriză șansă dublă & ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X & DA - Gazdele câștigă a doua repriză sau a doua repriză se termină egal și ambele echipe marchează în meci
1X & NU - Gazdele câștigă a doua repriză sau a doua repriză se termină egal și una din echipe sau ambele nu marchează
în meci
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12 & DA - Gazdele sau Oaspeții câștigă a doua repriză și ambele echipe marchează în meci
12 & NU - Gazdele sau Oaspeții câștigă a doua repriză și una din echipe sau ambele nu marchează în meci
X2 & DA - Oaspeții câștigă a doua repriză sau a doua repriză se termină egal și ambele echipe marchează în meci
X2 & NU - Oaspeții câștigă a doua repriză sau a doua repriză se termină egal și una din echipe sau ambele nu marchează
în meci.
5.57. Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ PRIMA REPRIZĂ & A DOUA REPRIZĂ
Pariul de tip Ambele echipe marchează prima repriză & a doua repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA & DA - Atât gazdele cât și oaspeții marchează cel puțin 1 gol în prima repriză / Atât gazdele cât și oaspeții marchează
cel puțin 1 gol în a doua repriză
NU & NU - Una din echipe sau ambele echipe nu marchează cel puțin 1 gol în prima repriză / Una din echipe sau
ambele echipe nu marchează cel puțin 1 gol în a doua repriză
DA & NU - Atât gazdele cât și oaspeții marchează cel puțin 1 gol în prima repriză / Una din echipe sau ambele echipe
nu marchează cel puțin 1 gol în a doua repriză
NU & DA - Una din echipe sau ambele echipe nu marcheaza cel putin 1 gol in prima repriza / Atât gazdele cât și oaspeții
marchează cel puțin 1 gol în a doua repriză
5.58. Pariul ȘANSĂ DUBLĂ & TOTAL GOLURI
Pariul de tip Șansă dublă & total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X & SUB - Gazdele câștigă sau meciul se termină egal în timpul regulamentar de joc și în meci se marchează sub “n”
goluri
1X & PESTE - Gazdele câștigă sau meciul se termină egal în timpul regulamentar de joc și în meci se marchează peste
“n” goluri
12 & SUB - Gazdele sau Oaspeții câștigă meciul în timpul regulamentar de joc și în meci se marchează sub “n” goluri
12 & PESTE - Gazdele sau Oaspeții câștigă meciul în timpul regulamentar de joc și în meci se marchează peste “n”
goluri
X2 & SUB - Meciul se termină egal sau oaspeții câștigă în timpul regulamentar de joc și în meci se marchează sub “n”
goluri
X2 & PESTE - Meciul se termină egal sau oaspetii câștigă în timpul regulamentar de joc și în meci se marchează peste
“n” goluri
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 1,5; 2,5; 3,5;
4,5 etc.
5.59. Pariul PRIMUL GOL INTERVAL 10 MINUTE
Pariul de tip primul gol interval 10 minute, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1-10 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
11-20 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
21-30 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
31-40 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
41-50 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
51-60 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
61-70 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
71-80 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
81-90 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
Niciunul - Nu se marchează gol în timpul regulamentar de joc, meciul se termină 0-0
Notă:
Minutul 10:00-10:59 este considerat minutul 11
Minutul 9:00-9:59 este considerat minutul 10
Precizare:
Minutul 45+ se va considera minutul 45;
Minutul 90+ se va considera minutul 90.
5.60. Pariul PRIMUL GOL INTERVAL 15 MINUTE
Pariul de tip primul gol interval 15 minute, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1-15 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
16-30 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
46-60 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
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61-75 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
76-90 - Primul gol se marchează în intervalul specificat
Niciunul - Nu se marchează gol în timpul regulamentar de joc, meciul se termină 0-0.
Notă:
Minutul 10:00-10:59 este considerat minutul 11
Minutul 9:00-9:59 este considerat minutul 10
Precizare:
Minutul 45+ se va considera minutul 45;
Minutul 90+ se va considera minutul 90.
5.61. Pariul ÎN CE REPRIZĂ SE MARCHEAZĂ MAI MULT
Pariul de tip În ce repriză se marchează mai mult, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - În prima repriză se înscriu mai multe goluri ca în a doua repriză
X - În prima repriză se înscrie același număr de goluri ca în a doua repriză
2 - În a doua repriză se înscriu mai multe goluri ca în prima repriză
5.62. Pariul ÎN CE REPRIZĂ MARCHEAZĂ MAI MULT GAZDELE
Pariul de tip În ce repriză marchează mai mult gazdele, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Gazdele marchează mai multe goluri în prima repriză decât în cea de-a doua repriză
X - Gazdele marchează același număr de goluri atât în prima repriză cât și în a doua repriză
2 - Gazdele marchează mai multe goluri în a doua repriză decât în prima repriză
5.63. Pariul ÎN CE REPRIZĂ MARCHEAZĂ MAI MULT OASPEȚII
Pariul de tip În ce repriză marchează mai mult oaspeții, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Oaspeții marchează mai multe goluri în prima repriză decât în cea de-a doua repriză
X - Oaspeții marchează același număr de goluri atât în prima repriză cât și în a doua repriză
2 - Oaspeții marchează mai multe goluri în a doua repriză decât în prima repriză
5.64. Pariul GAZDELE CÂȘTIGĂ LA 0
Pariul de tip Gazdele câștigă la 0, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar fară să primeasca gol
NU - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar dar primește gol
5.65. Pariul OASPEȚII CÂȘTIGĂ LA 0
Pariul de tip Oaspeții câștigă la 0, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar fară să primeasca gol
NU - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar dar primește gol
5.66. Pariul GAZDELE SĂ CÂȘTIGE ORICARE DIN REPRIZE
Pariul de tip Gazdele să câștige oricare din reprize, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Gazdele înscriu mai multe goluri ca oaspeții în prima repriză sau în a doua repriză
NU - Gazdele nu înscriu mai multe goluri ca oaspeții in prima repriză și nici în a doua repriză
5.67. Pariul OASPEȚII SĂ CÂȘTIGE ORICARE DIN REPRIZE
Pariul de tip Oaspeții să câștige oricare din reprize, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Oaspeții înscriu mai multe goluri ca gazdele în prima repriză sau în a doua repriză
NU - Oaspeții nu înscriu mai multe goluri ca gazdele in prima repriză și nici în a doua repriză
5.68. Pariul GAZDELE CÂȘTIGĂ AMBELE REPRIZE
Pariul de tip Gazdele câștigă ambele reprize, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Gazdele înscriu mai multe goluri ca oaspeții atât în prima repriză cât și în a doua repriză
NU - Gazdele nu înscriu mai multe goluri ca oaspeții nici în prima repriză, nici în a doua repriză sau intr-una dintre
reprize.
5.69. Pariul OASPEȚII CÂȘTIGĂ AMBELE REPRIZE
Pariul de tip Oaspeții câștigă ambele reprize, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Oaspeții înscriu mai multe goluri ca gazdele atât în prima repriză cât și în a doua repriză
NU - Oaspeții nu înscriu mai multe goluri ca gazdele nici în prima repriză, nici în a doua repriză sau intr-una dintre
reprize.
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5.70. Pariul ULTIMA ECHIPĂ CARE VA ÎNSCRIE
Pariul de tip Ultima echipă care va înscrie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă marchează ultimul gol
2 - Echipa oaspete marchează ultimul gol
Niciunul - Niciuna din echipe nu marchează în meci și meciul se termină 0-0
5.71. Pariul AMBELE REPRIZE PESTE “N” TOTAL GOLURI
Pariul de tip Ambele reprize Peste “n” total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În prima repriză și în a doua repriză se vor marca peste “n” goluri
NU - În prima repriză sau în a doua repriză nu se vor marca peste “n” goluri
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 1,5; 2,5 etc.
5.72. Pariul AMBELE REPRIZE SUB “N” TOTAL GOLURI
Pariul de tip Ambele reprize Sub “n” total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În prima repriză și în a doua repriză se vor marca sub “n” goluri
NU - În prima repriză sau în a doua repriză nu se vor marca sub “n” goluri
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 1,5; 2,5 etc.
5.73. Pariul HANDICAP ASIATIC
Pentru tipul de pariu Handicap asiatic, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
a)
Hadicap (0.0)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă, pariul este câștigător.
Dacă gazdele termină la egalitate, miza este înapoiată.
Dacă gazdele pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă, pariul este pierzător.
Dacă gazdele termină la egalitate, miza este inapoiată.
Dacă gazdele pierd, pariul este câștigător.
b)
Handicap (-0.25)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă, pariul este câștigător.
Dacă gazdele termină la egalitate, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierdută.
Dacă gazdele pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă, pariul este pierzător.
Dacă gazdele termină la egalitate, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă gazdele pierd, pariul este câștigător.
c)
Handicap (-0.5)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă, pariul este câștigător.
Dacă gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă, pariul este pierzător.
Dacă gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este câștigător.
d)
Handicap (+0.25)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă, pariul este câștigător.
Dacă gazdele termină la egalitate, jumătate din miză este înapoiată si jumătate din miză este câștigată.
Dacă gazdele pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă, pariul este pierzator.
Dacă gazdele termină la egalitate, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierdută.
Dacă gazdele pierd, pariul este câștigător.
e)
Handicap (+0.5)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă sau termină la egalitate, pariul este câștigător.
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Dacă gazdele pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă sau termină la egalitate, pariul este pierzător.
Dacă gazdele pierd, pariul este câștigător.
f)
Handicap (-1.0)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele câștigă la 1 gol diferență, miza este înapoiată.
Dacă gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzător.
Dacă gazdele câștigă la 1 gol diferență, miza este înapoiată.
Dacă gazdele termina la egalitate sau pierd, pariul este câștigător.
g)
Handicap (-1.25)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele câștigă la 1 gol diferență, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierdută.
Dacă gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzător.
Dacă gazdele câștigă la 1 gol diferență, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este câștigătoare.
Dacă gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este câștigător.
h)
Handicap (-0.75)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele câștigă la 1 gol diferență, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este câștigătoare.
Dacă gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzător.
Dacă gazdele câștigă la 1 gol diferență, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierzătoare.
Daca gazdele termină la egalitate sau pierd, pariul este câștigător.
i)
Handicap (+1.0)
Tip 1
Dacă gazdele termină la egalitate sau câștigă meciul, pariul este câștigător.
Dacă gazdele pierd la 1 gol diferenta, miza este inapoiata.
Dacă gazdele pierd la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele termina la egalitate sau câștigă meciul, pariul este pierzător.
Dacă gazdele pierd la 1 gol diferență, miza este înapoiată.
Dacă gazdele pierd la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
j)
Handicap (+1.25)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă sau termină la egalitate, pariul este câștigător.
Dacă gazdele pierd la 1 gol diferență, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă gazdele pierd la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzator.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă sau termină la egalitate, pariul este pierzator.
Dacă gazdele pierd la 1 gol diferență, jumătate din miză este pierzătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă gazdele pierd la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
k)
Handicap (+0.75)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă sau termină la egalitate, pariul este câștigător.
Dacă gazdele pierd la 1 gol diferență, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierdută.
Dacă gazdele pierd la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzator.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă sau termină la egalitate pariul este pierzator.
Dacă gazdele pierd la 1 gol diferență, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă gazdele pierd la 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
l)
Handicap (+1.50)
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Tip 1
Dacă gazdele câștigă, termină la egalitate sau pierd la 1 gol diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele pierd cu 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă, termină la egalitate, sau pierd cu 1 gol diferență, pariul este pierzător.
Dacă gazdele pierd cu 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
m)
Handicap (-1.50)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă cu 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele câștigă cu 1 gol diferență, termină la egalitate sau pierd meciul, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă cu 2 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzator.
Dacă gazdele câștigă cu 1 gol diferență, termină la egalitate sau pierd meciul, pariul este câștigător.
n)
Handicap (+1.75)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă, termină la egalitate sau pierd meciul cu 1 gol diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele pierd meciul la 2 goluri diferență, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierzătoare.
Dacă gazdele pierd meciul cu 3 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzător. Tip 2
Dacă gazdele câștigă, termină la egalitate sau pierd meciul cu 1 gol diferență, pariul este pierzător.
Dacă gazdele pierd meciul la 2 goluri diferență, jumătate din miză este inapoiată și jumătate din miză este câștigătoare.
Dacă gazdele pierd meciul cu 3 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
o)
Handicap (-1.75)
Tip 1
Dacă gazdele câștigă cu 3 sau mai multe goluri diferență, pariul este câștigător.
Dacă gazdele câștigă cu 2 goluri diferență, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă gazdele câștigă cu 1 gol diferență, termină la egalitate sau pierd, pariul este pierzător.
Tip 2
Dacă gazdele câștigă cu 3 sau mai multe goluri diferență, pariul este pierzator.
Dacă gazdele câștigă cu 2 goluri diferență, jumătate din miză este pierzatoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă gazdele câștigă cu 1 gol diferență, termină la egalitate sau pierd, pariul este câștigător.
Notă: În oferta organizatorului tipul de Handicap asiatic poate varia. Se pot întalni și alte tipuri de pariu Handiap asiatic
ce nu sunt explicate în acest regulament cum ar fi: Handicap - sau +2.00 ; - sau + 2.25; - sau + 2.50 ; - sau + 2.75; - sau
+ 3.00; - sau + 3.25; - sau + 3.50; - sau + 3.50; - sau + 3.75; - sau + 4.00; - sau + 4.25; - sau + 4.50; - sau + 4.75; - sau +
5.00; - sau + 5.25; - sau + 5.50; - sau + 5.75; - sau + 6.00; etc. Interpretarea tuturor este aceeași cu cea de la fiecare
valoare explicată mai sus, diferențierea făcându-se prin numărul de goluri.
Tip 1 înseamnă pronostic 1
Tip 2 înseamnă pronostic 2
Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili pentru fiecare eveniment în parte anumite valori ale Handicapului asiatic.
5.74. Pariul TOTAL GOLURI ASIATIC
Pentru tipul de pariu Total Goluri Asiatic, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
a)
Peste 0.75 Goluri
Dacă în meci nu se înscrie nici un gol, pariul este pierzător.
Dacă în meci se înscrie 1 gol, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu 2 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
b)
Sub 0,75 Goluri
Dacă în meci nu se înscrie nici un gol, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscrie 1 gol, jumătate din miză este pierdută și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu 2 sau mai multe goluri, pariul este pierzător.
c)
Peste 1 Gol
Daca în meci nu se înscrie nici un gol, pariul este pierzator.
Daca în meci se înscrie exact 1 gol, miza este înapoiată.
Daca în meci se înscriu 2 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
d)
Sub 1 Gol
Dacă în meci nu se înscrie nici un gol, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscrie exact 1 gol, miza este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu 2 sau mai multe goluri, pariul este pierzator.
e) Peste 1.25 Goluri
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Dacă în meci nu se înscrie nici un gol, pariul este pierzator.
Dacă în meci se înscrie exact 1 gol, jumătate din miză este inapoiata și jumătate din miză este pierdută.
Dacă în meci se înscriu 2 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
f)
Sub 1.25 Goluri
Dacă în meci nu se înscrie nici un gol, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscrie exact 1 gol, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu 2 sau mai multe goluri, pariul este pierzator.
g)
Peste 1.50 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 2 goluri, pariul este pierzator.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 2 goluri, pariul este câștigător.
h)
Sub 1,50 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 2 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 2 goluri, pariul este pierzator.
i)
Peste 2.50 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este pierzator.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 3 goluri, pariul este câștigător.
j)
Sub 2.50 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 3 goluri, pariul este pierzator.
k)
Peste 2.75 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este pierzator.
Dacă în meci se înscriu exact 3 goluri, jumatăte din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu 4 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
l)
Sub 2.75 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu exact 3 goluri, jumatăte din mizăeste înapoiată și jumătate din miză este pierdută.
Dacă în meci se înscriu 4 sau mai multe goluri, pariul este pierzator.
m)
Peste 3 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este pierzator.
Dacă în meci se înscriu exact 3 goluri, miza este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 4 goluri, pariul este câștigător.
n)
Sub 3 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu exact 3 goluri, miza este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 4 goluri, pariul este pierzător.
o)
Peste 3.25 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este pierzător.
Dacă în meci se înscriu exact 3 goluri, jumătate din miză este înapoiată și jumătate din miză este pierdută.
Dacă în meci se înscriu 4 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
p)
Sub 3.25 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 3 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu exact 3 goluri, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este înapoiată.
Dacă în meci se înscriu 4 sau mai multe goluri, pariul este pierzător.
q)
Peste 3.50 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 4 goluri, pariul este pierzător.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 4 goluri, pariul este câștigător.
r)
Sub 3.50 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 4 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu mai mult de 4 goluri, pariul este pierzător.
s)
Peste 3.75 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 4 goluri, pariul este pierzător.
Dacă în meci se înscriu exact 4 goluri, jumătate din miză este câștigătoare și jumătate din miză este returnată.
Dacă în meci se înscriu 5 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
t)
Sub 3,75 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 4 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu exact 4 goluri, jumătate din miză este pierdută și jumătate din miză este returnată.
Dacă în meci se înscriu 5 sau mai multe goluri, pariul este pierzător.
u)
Peste 4 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 4 goluri, pariul este pierzator.
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Dacă în meci se înscriu exact 4 goluri, miza este returnată.
Dacă în meci se înscriu 5 sau mai multe goluri, pariul este câștigător.
v)
Sub 4 Goluri
Dacă în meci se înscriu mai puțin de 4 goluri, pariul este câștigător.
Dacă în meci se înscriu exact 4 goluri, miza este returnată.
Dacă în meci se înscriu 5 sau mai multe goluri, pariul este pierzător.
5.75. Pariul PRIMA REPRIZĂ - HANDICAP ASIATIC
Pentru tipul de pariu Prima Repriză Handicap Asiatic există aceleași variante ca cele explicate la punctul 5.73.
5.76. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI ASIATIC
Pentru tipul de pariu Prima Repriză Total Goluri Asiatic există aceleași variante ca cele explicate la punctul 5.74.
5.77. Pariul SCOR CORECT
Este tipul de pariu în care jucătorul trebuie sa indice scorul corect în prima repriză, în a doua repriză, în ambele reprize
sau la finalul meciului (timpului regulamentar de joc).
Variantele de scor corect sunt cele oferite de către Organizator.
5.78 Pariul PAUZĂ/FINAL - SCOR CORECT
Este tipul de pariu în care jucătorul trebuie sa indice scorul atât în prima repriză cât și în a doua repriză. Variantele de
scor sunt cele oferite de către Organizator.
5.79. Pariul CARE ECHIPA VA ÎNSCRIE
Pariul de tip Care echipa va înscrie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Doar echipa gazdă va înscrie în timpul regulamentar de joc
2 - Doar echipa oaspete va înscrie în timpul regulamentar de joc
Ambele echipe marcheaza - Atât echipa gazdă cât și echipa oaspete marchează în timpul regulamentar de joc
Niciunul - Niciuna din echipe nu marchează în timpul de regulamentar de joc și meciul se termină 0-0.
5.80. Pariul TOTAL GOLURI EXACT
Pariul de tip total goluri exact, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0
- În timpul regulamentar de joc nu se înscrie niciun gol
1
- În timpul regulamentar de joc se înscrie exact 1 gol
2
- În timpul regulamentar de joc se înscriu exact 2 goluri
3
- În timpul regulamentar de joc se înscriu exact 3 goluri
4
- În timpul regulamentar de joc se înscriu exact 4 goluri
5
- În timpul regulamentar de joc se înscriu exact 5 goluri
6+
- În timpul regulamentar de joc se înscriu cel puțin 6 goluri.
5.81. Pariul TOTAL GOLURI EXACT GAZDE
Pariul de tip Total goluri exact gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În timpul reulamentar de joc gazdele nu înscriu nici un gol
1 - În timpul regulamentar de joc gazdele înscriu exact 1 gol
2 - În timpul regulamentar de joc gazdele înscriu exact 2 goluri
3+ - În timpul regulamentar de joc gazdele înscriu cel puțin 3 goluri
5.82. Pariul TOTAL GOLURI EXACT OASPEȚI
Pariul de tip Total goluri exact oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În timpul reulamentar de joc oaspeții nu înscriu nici un gol
1 - În timpul regulamentar de joc oaspeții înscriu exact 1 gol
2 - În timpul regulamentar de joc oaspeții înscriu exact 2 goluri
3+ - În timpul regulamentar de joc oaspeții înscriu cel puțin 3 goluri
5.83. Pariul PRIMA REPRIZĂ - HANDICAP
Echipa gazdă pornește de la începutul primei reprize cu “n” goluri avantaj sau dezavantaj. La rezultatul Primei reprize
se aduna acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap. La rezultatul Primei reprize se
aduna acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap. Variante: 1, X, 2
Exemplu 1.
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Handicapul se aplică echipei gazdă: Barcelona - Getafe Handicap de (0:1) gol pentru Barcelona
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă Barcelona câștigă prima repriză cu 2 sau mai multe goluri diferență (2-0, 3-0,
3-1, 4-0, 5-0 etc.).
Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă Barcelona câștigă prima repriză la exact 1 gol diferență (1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 5-4
etc.).
Opțiune de pariere câştigătoare 2, dacă în prima repriză va fi egalitate sau va câștiga Getafe (0-0, 0-1, 1-1, 0-2, 1-2
etc.).
Exemplu 2.
Handicapul se aplică echipei oaspete: Barcelona - Getafe Handicap de (1:0) gol pentru Getafe
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă în prima repriză va fi egalitate sau va câștiga Barcelona.
Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă Getafe câștigă prima repriză la exact 1 gol diferență. Opțiune de pariere
câștigătoare 2, dacă Getafe câștigă prima repriză cu 2 sau mai multe goluri diferență.
5.84 Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI EXACT
Pariul de tip Prima repriză total goluri exact, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În prima repriză nu se marchează niciun gol
1 - În prima repriză se marchează exact 1 gol
2 - În prima repriză se marchează exact 2 goluri
3+ - În prima repriză se marchează minim 3 goluri
5.85. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI
Pariul de tip Prima repriză total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În prima repriză se marchează peste “n” goluri
SUB - În prima repriză se marchează sub “n” goluri
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2.5;
3.5 etc.
5.86. Pariul PRIMA REPRIZĂ - PRIMA ECHIPĂ CARE VA ÎNSCRIE
Pariul de tip Prima repriză - prima echipă care va înscrie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă va înscrie primul gol în prima repriză
2 - Echipa oaspete va înscrie primul gol în prima repriză
Niciunul - Niciuna din echipe nu va înscrie în prima repriză și prima repriză se termină 0-0.
5.87. Pariul TOTAL GOLURI & PRIMA REPRIZĂ
Pariul de tip Total goluri & Prima repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB & 1 - În prima repriză se marchează sub “n” goluri și gazdele câștigă prima repriză
SUB & X - În prima repriză se marchează sub ”n” goluri și prima repriză se termină la egalitate
SUB & 2 - În prima repriză se marchează sub “n” goluri și oaspeții câștigă prima repriză PESTE & 1 - În prima repriză se
marchează peste “n” goluri și gazdele câștigă prima repriză PESTE & X - În prima repriză se marchează peste”n” goluri
și prima repriză se termină la egalitate
PESTE & 2 - În prima repriză se marchează peste “n” goluri și oaspeții câștigă prima repriză
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.88. Pariul A DOUA REPRIZĂ - HANDICAP
Echipa gazdă pornește de la începutul celei de-a doua reprize cu “n” goluri avantaj sau dezavantaj. La rezultatul celei
de-a doua reprize se aduna acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap. Variante: 1,
X, 2.
Exemplu 1.
Handicapul se aplică echipei gazdă: Barcelona - Getafe Handicap de (0:1) gol pentru Barcelona
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă Barcelona câștigă a doua repriză cu 2 sau mai multe goluri diferență (2-0, 3-0,
3-1, 4-0, 5-0 etc.).
Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă Barcelona câștigă a doua repriză la exact 1 gol diferență (1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 54 etc.).
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Opțiune de pariere câştigătoare 2, dacă în a doua repriză va fi egalitate sau va câștiga Getafe (0-0, 0-1, 1-1, 0-2, 1-2
etc.).
Exemplu 2.
Handicapul se aplică echipei oaspete: Barcelona - Getafe Handicap de (1:0) gol pentru Getafe
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă în a doua repriză va fi egalitate sau va câștiga Barcelona.
Opțiune de pariere câștigătoare X, dacă Getafe câștigă a doua repriză la exact 1 gol diferență.
Opțiune de pariere câștigătoare 2, dacă Getafe câștigă a doua repriză cu 2 sau mai multe goluri diferență.
5.89. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI EXACT
Pariul de tip A doua repriză total goluri exact, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În prima repriză nu se marchează niciun gol
1 - În prima repriză se marchează exact 1 gol
2 - În prima repriză se marchează exact 2 goluri
3+ În prima repriză se marchează minim 3 goluri
5.90. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI
Pariul de tip A doua repriză total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În a doua repriză se marchează peste “n” goluri
SUB - În a doua repriză se marchează sub “n” goluri
5.91. Pariul A DOUA REPRIZĂ - PRIMA ECHIPĂ CARE VA ÎNSCRIE
Pariul de tip A doua repriză - prima echipă care va înscrie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă va înscrie primul gol în a doua repriză
2 - Echipa oaspete va înscrie primul gol în a doua repriză
Niciunul - Niciuna din echipe nu va înscrie în a doua repriză și a doua repriză se termină 0-0.
5.92. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI GAZDE
Pariul de tip A doua repriză total goluri gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În a doua repriză gazdele înscriu peste “n” goluri
SUB - În a doua repriză gazdele înscriu sub “n” goluri
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5 etc.
5.93. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI OASPEȚI
Pariul de tip A doua repriză total goluri oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În a doua repriză oaspeții înscriu peste “n” goluri
SUB - În a doua repriză oaspeții înscriu sub “n” goluri
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5 etc.
5.94. Pariul A DOUA REPRIZĂ - GAZDELE NU PRIMESC GOL
Pariul de tip A doua repriză gazdele nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În a doua repriză gazdele nu primesc gol
NU - În a doua repriză gazdele primesc gol
5.95. Pariul A DOUA REPRIZĂ - OASPEȚII NU PRIMESC GOL
Pariul de tip A doua repriză oaspeții nu primesc gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În a doua repriză oaspeții nu primesc gol
NU - În a doua repriză oaspeții primesc gol
5.96. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL CORNERE GAZDE/OASPEȚI (EXACT)
Pariul de tip Prima repriză – total cornere gazde/oaspeți (exact), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-1 - În prima repriza gazdele/oaspeții execută maxim un corner
2 - În prima repriza gazdele/oaspeții execută exact 2 cornere
3 - În prima repriza gazdele/oaspeții execută exact 3 cornere
4+ - În prima repriza gazdele/oaspeții execută minim 4 sau mai multe
cornere Se ia în considerare rezultatul obținut în timpul regulamentar de joc.
Precizare: Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica numărul de cornere, dar va specifica de fiecare dată aceasta
în ofertă.
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5.97. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL CORNERE GAZDE/OASPEȚI (EXACT)
Pariul de tip A doua repriză – total cornere gazde/oaspeți (exact), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-1 - În a doua repriza gazdele/oaspeții execută maxim un corner
2 - În a doua repriza gazdele/oaspeții execută exact 2 cornere
3 - În a doua repriza gazdele/oaspeții execută exact 3 cornere
4+ - În a doua repriza gazdele/oaspeții execută minim 4 sau mai multe cornere
Se ia în considerare rezultatul obținut în timpul regulamentar de joc.
Precizare: Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica numărul de cornere, dar va specifica de fiecare dată aceasta
în ofertă.
5.98. Pariul MARCHEAZĂ ORICÂND
Pariul de tip Marchează oricând, jucătorul trebuie sa indice numele marcatorului care va înscrie cel puțin o dată oricand
în meci (timp regulamentar, nu se ia în considerare autogolul). Se ia în considerare rezultatul obținut în timpul
regulamentar de joc (fără prelungiri).
În cazul în care numele marcatorului nu se află pe foaia de joc, pariul pe acest tip de eveniment se va considera nul,
acorându-se cotă 1.00.
5.99 Pariul PRIMUL MARCATOR
Pariul de tip Primul marcator, jucătorul trebuie sa indice numele primului marcator în meci, timpul regulamentar, (fără
prelungiri), nu se ia în considerare autogolul.
În cazul în care numele marcatorului nu se află pe foaia de joc, pariul pe acest tip de eveniment se va considera nul,
acordandu-se cotă 1.00.
5.100. Pariul IMPAR/PAR (timp regulamentar)
Pariul de tip Impar/Par meci, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
IMPAR - numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul impar
PAR - numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul par (scorul de 0-0 se consideră par)
5.101. Pariul PRIMA REPRIZĂ - IMPAR/PAR
Pariul de tip Prima repriză - Impar/Par, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
IMPAR - numărul de goluri înscris în prima repriză este unul impar
PAR - numărul de goluri înscris în prima repriză este unul par (scorul de 0-0 se consideră par)
5.102. Pariul A DOUA REPRIZĂ - IMPAR/PAR
Pariul de tip A doua repriză - Impar/Par, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
IMPAR - numărul de goluri înscris în a doua repriză este unul impar
PAR - numărul de goluri înscris în a doua repriză este unul par (scorul de 0-0 se consideră par)
5.103. Pariul ULTIMUL GOL MARCAT
Pariul de tip Ultimul gol marcat, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1
- Echipa gazdă marchează ultimul gol în meci
2
- Echipa oaspete marchează ultimul gol în meci
0-0
- Niciuna din cele 2 echipe nu marchează în meci
5.104. Pariul PRIMUL GOL MARCAT
Pariul de tip Primul gol marcat, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă marchează primul gol în meci
2 - Echipa oaspete marchează primul gol în meci
0-0 - Niciuna din cele 2 echipe nu marchează în meci
5.105. Pariul DUEL
Pariul de tip Duel, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Jucătorul 1 /echipa 1 înscrie mai multe goluri decat jucătorul 2/echipa 2
2 - Jucătorul 2 /echipa 2 înscrie mai multe goluri decat jucătorul 1/echipa 1
5.106 . Pariul VOR FI PRELUNGIRI
Pariul de tip Vor fi prelungiri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Meciul va avea prelungiri
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NU - Meciul nu va avea prelungiri.
Notă: Este tipul de pariu care trebuie să se indice dacă vor avea loc prelungiri după timpul regulamentar de joc în caz
de egalitate și este întalnit în cazul cupelor, turneelor finale sau a altor competiții de tip turneu.
5.107 Pariul PRIMA REPRIZĂ – TOTAL CORNERE GAZDE
Pariul de tip Prima repriză - Total cornere gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În prima repriză se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru gazde
SUB - Sub”n” cornere - În prima repriză se acordă un număr mai mic de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru gazde
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5;
etc.
5.108 Pariul PRIMA REPRIZĂ – TOTAL CORNERE OASPEȚI
Pariul de tip Prima repriză - Total cornere oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În prima repriză se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru oaspeți
SUB - Sub”n” cornere - În prima repriză se acordă un număr mai mic de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru oaspeți
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5;
etc.
5.109 Pariul A DOUA REPRIZĂ – TOTAL CORNERE GAZDE
Pariul de tip A doua repriză - Total cornere gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În a doua repriză se acordă un numar mai mare de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru gazde
SUB - Sub”n” cornere - În a doua repriză se acordă un numar mai mic de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru gazde
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5;
etc.
5.110 Pariul A DOUA REPRIZĂ – TOTAL CORNERE OASPEȚI
Pariul de tip A doua repriză - Total cornere oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În a doua repriză se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru oaspeți
SUB - Sub”n” cornere - În a doua repriză se acordă un număr mai mic de cornere decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru oaspeți
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 3,5; 4,5; 5,5;
etc.
5.111. Pariul PRIMUL CORNER/ REZULTAT FINAL /PRIMA REPRIZĂ/A DOUA REPRIZĂ
Pariul de tip Primul corner/Rezultat Final/Prima repriză/A doua repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă va executa primul corner în timpul regulamentar de joc/prima repriză/a doua repriză
2 - Echipa oaspete va executa primul corner în timpul regulamentar de joc/prima repriză/a doua repriză
Niciunul - În timpul regulamentar de joc/prima repriză/a doua repriză nu se va executa nici un corner.
5.112. Pariul ULTIMUL CORNER/REZULTAT FINAL/PRIMA REPRIZĂ/A DOUA REPRIZĂ
Pariul de tip Ultimul corner/Rezultat Final/Prima repriză/A doua repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă va executa ultimul corner în timpul regulamentar de joc/prima repriză/a doua repriză
2 - Echipa oaspete va executa ultimul corner în timpul regulamentar de joc/prima repriză/a doua repriză
Niciunul - În timpul regulamentar de joc/prima repriză/a doua repriză nu se va executa nici un corner.
5.113. Pariul TOTAL CORNERE GAZDE
Pariul de tip Total cornere gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În timpul regulamentar de joc se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea
“n” stabilită de organizator pentru gazde
SUB - Sub ”n” cornere - În timpul regulamentar de joc se acordă un numar mai mic de cornere decât valoarea “n”
stabilită de organizator pentru gazde
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Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 4,5; 5,5; 6,5
etc.
5.114. Pariul TOTAL CORNERE OASPEȚI
Pariul de tip Total cornere oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cornere - În timpul regulamentar de joc se acordă un număr mai mare de cornere decât valoarea
“n” stabilită de organizator pentru oaspeți
SUB - Sub ”n” cornere - În timpul regulamentar de joc se acordă un numar mai mic de cornere decât valoarea “n”
stabilită de organizator pentru oaspeți
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 4,5; 5,5; 6,5
etc.
5.115 Pariul PRIMA REPRIZĂ - CARTONAȘ ROȘU GAZDE/OASPEȚI
Pariul de tip Prima repriză cartonaș roșu gazde/oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Gazdele/ Oaspeții primesc cartonaș roșu în prima repriză
NU - Gazdele/ Oaspeții nu primesc cartonaș roșu în prima repriză
5.116 Pariul A DOUA REPRIZĂ - CARTONAȘ ROȘU GAZDE/OASPEȚI
Pariul de tip A doua repriză cartonaș roșu gazde/oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Gazdele/ Oaspeții primesc cartonaș roșu în a doua repriză
NU - Gazdele/ Oaspeții nu primesc cartonaș roșu în a doua repriză
5.117 Pariul HANDICAP CORNERE
Echipa gazdă pornește la startul partidei cu “n” cornere avantaj sau dezavantaj. La rezultatul meciului se adună acest
avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap. Variante: 1, X, 2.
Pentru tipul de pariu Handicap cornere există aceleași variante ca cele explicate la punctul 5.11.
5.118 Pariul HANDICAP CORNERE - PRIMA REPRIZĂ
Echipa gazdă pornește la startul primei reprize cu “n” cornere avantaj sau dezavantaj. La rezultatul primei reprize se
adună acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap. Variante: 1, X, 2.
Pentru tipul de pariu Handicap cornere – prima repriză există aceleași variante ca cele explicate la punctul 5.83.

5.119 Pariul HANDICAP CORNERE - A DOUA REPRIZĂ
Echipa gazdă pornește la startul reprizei a doua cu “n” cornere avantaj sau dezavantaj. La rezultatul reprizei a doua se
adună acest avantaj sau dezavantaj pentru a obţine rezultatul pariurilor cu handicap. Variante: 1, X, 2.
Pentru tipul de pariu Handicap cornere – a doua repriză există aceleași variante ca cele explicate la punctul 5.88.
5.120. Pariul SUMA PUNCTELOR DE PENALIZARE (INTERVAL)
Pariul de tip Suma punctelor de penalizare (interval), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-30 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
31-45 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
46-60 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
61-75 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
76+ - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
Precizare: Organizatorul va anunța in oferta de pariere valoarea intervalului pentru suma punctelor de penalizare. De
obicei, intervalele sunt 0-30; 31-45; 46-60; 61-75 și 76+ dar de asemenea poate avea și alte valori anunțate de către
organizator.
Modul de calcul al punctelor de penalizare se face astfel:
cartonaș galben = 10 puncte
cartonaș roșu = 25 puncte
cartonaș galben + cartonaș galben = cartonaș roșu = 35 puncte
5.121. Pariul PRIMA REPRIZĂ - SUMA PUNCTELOR DE PENALIZARE
Pariul de tip Prima repriză - Suma punctelor de penalizare, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” puncte de penalizare în prima repriză
SUB - Sub ”n” puncte de penalizare în prima repriză
Modul de calcul al punctelor de penalizare se face astfel:
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cartonaș galben = 10 puncte
cartonaș roșu = 25 puncte
cartonaș galben + cartonaș galben = cartonaș roșu = 35 puncte
Precizare: Organizatorul va anunta in oferta de pariere valoarea “n’”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 5; 15; 25; 35;
etc.
5.122. Pariul PRIMA REPRIZĂ - SUMA PUNCTELOR DE PENALIZARE (INTERVAL)
Pariul de tip Suma punctelor de penalizare (interval), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-10 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
11-25 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
26-40 - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
41+ - Suma punctelor de penalizare este în intervalul specificat
Precizare: Organizatorul va anunța in oferta de pariere valoarea intervalului pentru suma punctelor de penalizare. De
obicei, intervalele sunt 0-10; 11-25; 26-40 și 41+ dar de asemenea poate avea și alte valori anunțate de către
organizator.
Modul de calcul al punctelor de penalizare se face astfel:
cartonaș galben = 10 puncte
cartonaș roșu = 25 puncte
cartonaș galben + cartonaș galben = cartonaș roșu = 35 puncte

5.123 Pariul CARTONAȘ ROȘU
Pariul de tip Cartonaș roșu, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În meci se va acorda cel puțin 1 cartonaș roșu
NU - În meci nu se va acorda nici 1 cartonaș roșu
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.124 Pariul PRIMA REPRIZĂ - CARTONAȘ ROȘU
Pariul de tip Prima repriză - Cartonaș roșu, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În prima repriză se va acorda cel puțin 1 cartonaș roșu
NU - În prima repriză nu se va acorda nici 1 cartonaș roșu
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.125 Pariul A DOUA REPRIZĂ - CARTONAȘ ROȘU
Pariul de tip A doua repriză - Cartonaș roșu, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În a doua repriză se va acorda cel puțin 1 cartonaș roșu
NU - În a doua repriză nu se va acorda nici 1 cartonaș roșu
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.126 Pariul TOTAL CARTONAȘE GAZDE
Pariul de tip Total cartonașe gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cartonașe gazde - În meci se acordă un număr mai mare de cartonașe decât valoarea “n” stabilită
de organizator pentru gazde
SUB - Sub ”n” cartonașe gazde - În meci se acordă un număr mai mic de cartonașe decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru gazde
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 2,5; 3,5; 4,5
etc.
PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren
5.127 Pariul TOTAL CARTONAȘE OASPEȚI
Pariul de tip Total cartonașe oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cartonașe oaspeți - În meci se acordă un număr mai mare de cartonașe decât valoarea “n” stabilită
de organizator pentru gazde
SUB - Sub ”n” cartonașe oaspeți - În meci se acordă un număr mai mic de cartonașe decât valoarea “n” stabilită de
organizator pentru gazde
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Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 2,5; 3,5; 4,5
etc.
PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.128 Pariul PRIMA REPRIZĂ – TOTAL CARTONAȘE GAZDE/OASPEȚI
Pariul de tip Prima repiză - Total cartonașe gazde/oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cartonașe gazde/oaspeți - În prima repriză se acordă un număr mai mare de cartonașe decât valoarea
“n” stabilită de organizator pentru gazde/oaspeți
SUB - Sub ”n” cartonașe gazde/oaspeți - În prima repriză se acordă un număr mai mic de cartonașe decât valoarea “n”
stabilită de organizator pentru gazde/oaspeți.
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.129 Pariul A DOUA REPRIZĂ – TOTAL CARTONAȘE GAZDE/OASPEȚI
Pariul de tip A doua repiză - Total cartonașe gazde/oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Peste ”n” cartonașe gazde/oaspeți - În a doua repriză se acordă un număr mai mare de cartonașe decât
valoarea “n” stabilită de organizator pentru gazde/oaspeți
SUB - Sub ”n” cartonașe gazde/oaspeți - În a doua repriză se acordă un număr mai mic de cartonașe decât valoarea
“n” stabilită de organizator pentru gazde/oaspeți.
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.130 Pariul NUMĂR EXACT DE CARTONAȘE
Pariul de tip Număr exact de cartonașe, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-3 - În meci se vor acorda între 0 și 3 cartonașe
4 - În meci se vor acorda exact 4 cartonașe
5 - În meci se vor acorda exact 5 cartonașe
6 - În meci se vor acorda exact 6 cartonașe
7 - În meci se vor acorda exact 7 cartonașe
8 - În meci se vor acorda exact 8 cartonașe
9 - În meci se vor acorda exact 9 cartonașe
10 - În meci se vor acorda exact 10 cartonașe
11 - În meci se vor acorda exact 11 cartonașe
12+ - În meci se vor acorda 12 sau mai multe cartonașe.
PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.131 Pariul PRIMA REPRIZĂ - NUMĂR EXACT DE CARTONAȘE
Pariul de tip Prima repriză - Număr exact de cartonașe, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În prima repriză se vor acorda exact 0 cartonașe
1 - În meci se vor acorda exact 1 cartonaș
2 - În meci se vor acorda exact 2 cartonașe
3 - În meci se vor acorda exact 3 cartonașe
4 - În meci se vor acorda exact 4 cartonașe
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5 - În meci se vor acorda exact 5 cartonașe
6+ În meci se vor acorda 6 sau mai multe cartonașe.

PRECIZARE PARIURI PE CARTONAȘE:
- cartonaș roșu direct = 2 cartonașe
- cartonaș galben + cartonaș galben = cartonas roșu = 3 cartonașe;
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.132 Pariul PRIMA ECHIPĂ CARE PRIMEȘTE CARTONAȘ
Pariul de tip Prima echipă care primește cartonaș, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
- Echipa gazdă primește primul cartonaș în meci (timp regulamentar)
- Echipa oaspete primește primul cartonaș în meci (timp regulamentar) Niciuna
- Niciuna din echipe nu primește cartonaș în meci (timp regulamentar)
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.133 Pariul PRIMA REPRIZĂ - PRIMA ECHIPĂ CARE PRIMEȘTE CARTONAȘ
Pariul de tip Prima repriză - Prima echipă care primește cartonaș, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă primește primul cartonaș în prima repriză
2 - Echipa oaspete primește primul cartonaș în prima repriză
Niciuna - Niciuna din echipe nu primește cartonaș în prima repriză
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
5.134 Pariul PRIMA REPRIZĂ – TOTAL GOLURI & PRIMA REPRIZĂ
Pariul de tip Prima repriză-Total Goluri & Prima repriză , jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB & 1 - În prima repriză se marchează sub ”n” goluri și gazdele câștigă prima repriză
SUB & X - În prima repriză se marchează sub “n” goluri și prima repriză se termină la egalitate
SUB & 2 - În In prima repriză se marchează sub “n” goluri și oaspeții câștigă prima repriză
PESTE & 1 - În prima repriză se marchează peste “n” goluri și gazdele câștigă prima repriză
PESTE & X - În prima repriză se marchează peste “n” goluri și prima repriză se termină la egalitate
PESTE & 2 - În prima repriză se marchează peste “n” goluri și oaspeții câștigă prima repriză
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 0,5; 1,5; 2,5
etc.
5.135 Pariul CUM SE VA DECIDE MECIUL
Pariu de tip Cum se va decide meciul, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
- Gazdele câștigă în timpul regulamentar
- Gazdele câștigă după prelungiri
- Gazdele câștigă după penalti
- Oaspeții câștigă în timpul regulamentar
- Oaspeții câștigă după prelungiri
- Oaspeții câștigă după penalti.
5.136 Pariul PENALTI
Pariu de tip Penalti, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc se va acorda cel puțin o lovitură de la 11 metri
NU - În timpul regulamentar de joc nu se va acorda nicio lovitură de la 11 metri
5.137 Pariul TOTAL CORNERE PAR/IMPAR
Pariu de tip Total cornere par/impar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR - În timpul regulamentar de joc totalul cornerelor va fi unul Par
IMPAR - În timpul regulamentar de joc totalul cornerelor va fi unul Impar
Notă: Scorul de 0-0 la cornere este considerat Par.
5.138 Pariul CARTONAȘ ROȘU GAZDE/OASPEȚI
Pariu de tip Cartonaș roșu gadze/oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc gazdele/oaspetii vor primi cel puțin un cartonaș roșu
NU - În timpul regulamentar de joc gazdele/oaspetii nu vor primi nici un cartonaș roșu.
Precizare: La acest tip de pariu sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
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5.139 Pariul PRELUNGIRI+GOL
Pariu de tip Prelungiri+gol, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Meciul va ajunge în prelungiri și se va marca cel puțin 1 gol în aceste prelungiri
NU - Meciul nu va ajunge în prelungiri.
Notă: Este tipul de pariu care trebuie să se indice dacă vor avea loc prelungiri după timpul regulamentar de joc în caz
de egalitate și se va înscrie cel puțin un gol în aceste prelungiri. Pariul este întalnit în cazul cupelor, turneelor finale
sau a altor competiții de tip turneu.
5.140 Pariul REZULTAT DUPĂ DE 10 MINUTE
Pariu tip Care va fi rezultatul după primele 10 minute, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Gazdele conduc după primele 10 minute
X - Rezultat de egalitate după primele 10 minute
2 - Oaspeții conduc după primele 10 minute
Notă:
Minutul 10:00-10:59 este considerat minutul 11
Minutul 9:00-9:59 este considerat minutul 10.
5.141. Pariul PAUZĂ SAU FINAL (PSF)
Pariu tip Pauză sau final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - gazdele conduc la pauză sau câștigă la final (timp regulamentar).
X - rezultatul trebuie sa fie egal ori la pauză, ori la final (timp regulamentar).
2 - Oaspeții conduc la pauză sau câștigă la final (timp regulamentar).
5.142. Pariul GAZDELE MARCHEAZĂ
Pariu tip Gazdele marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Echipa gazdă marchează cel puțin un gol în meci (timp regulamentar)
NU - Echipa gazda nu marchează niciun un gol în meci (timp regulamentar)
5.143. Pariul OASPEȚII MARCHEAZĂ
Pariu tip Oaspeții marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Echipa oaspete marchează cel puțin un gol în meci (timp regulamentar)
NU - Echipa oaspete nu marchează niciun un gol în meci (timp regulamentar)

5.144. Pariul PAUZĂ/FINAL & TOTAL GOLURI
Pariu tip Pauză final & Total goluri, jucătorul trebuie să indice rezultatul meciului atât la pauză cât și la final și dacă
meciul va avea mai multe sau mai puține goluri decât granița stabilită în timpul regulamentar de joc. Jucătorul poate
miza pe următoarele variante:
1/1 & PESTE - Gazdele conduc la pauză și gazdele câștigă meciul și meciul va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în timpul regulamentar de joc.
1/1 & SUB - Gazdele conduc la pauză și gazdele câștigă meciul și meciul va avea mai puține goluri decât granița stabilită
în timpul regulamentar de joc.
1/X & PESTE - Gazdele conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și meciul va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în timpul regulamentar de joc.
1/X & SUB - Gazdele conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și meciul va avea mai puține goluri decât granița
stabilită în timpul regulamentar de joc.
1/2 & PESTE - Gazdele conduc la pauză și oaspetii câștigă meciul și meciul va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în timpul regulamentar de joc.
1/2 & SUB - Gazdele conduc la pauza și oaspetii câștigă meciul și meciul va avea mai puține goluri decat granița stabilită
în timpul regulamentar de joc.
X/1 & PESTE - Egal la pauză și gazdele câștigă meciul și meciul va avea mai multe goluri decât granița stabilită în timpul
regulamentar de joc.
X/1 & SUB - Egal la pauză și gazdele câștigă meciul și meciul va avea mai puține goluri decât granița stabilită în timpul
regulamentar de joc.
X/X & PESTE - Egal la pauză si egal la final și meciul va avea mai multe goluri decât granița stabilită în timpul
regulamentar de joc.
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X/X & SUB - Egal la pauză și egal la final și meciul va avea mai puține goluri decât granița stabilită în timpul
regulamentar de joc.
X/2 & PESTE - Egal la pauză și oaspetii câștigă meciul și meciul va avea mai multe goluri decât granița stabilită în timpul
regulamentar de joc.
X/2 & SUB - Egal la pauză și oaspetii câștigă meciul și meciul va avea mai puține goluri decât granița stabilita în timpul
regulamentar de joc.
2/1 & PESTE - Oaspeții conduc la pauză și gazdele câștigă meciul și meciul va avea mai multe goluri decât granița
stabilită in timpul regulamentar de joc.
2/1 & SUB - Oaspeții conduc la pauză si gazdele câștigă meciul și meciul va avea mai puține goluri decât granița stabilită
în timpul regulamentar de joc.
2/X & PESTE - Oaspeții conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și meciul va avea mai multe goluri decat
granița stabilită în timpul regulamentar de joc.
2/X & SUB - Oaspeții conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și meciul va avea mai puține goluri decat granița
stabilită în timpul regulamentar de joc.
2/2 & PESTE - Oaspeții conduc la pauză și oaspetii câștigă meciul și meciul va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în timpul regulamentar de joc.
2/2 & SUB - Oaspeții conduc la pauză și oaspetii câștigă meciul și meciul va avea mai puține goluri decât granița stabilită
în timpul regulamentar de joc.
Precizare: În general granița stabilită de organizator pentru total goluri meci (timp regulamentar este de (1,5; 2,5; 3,5;
4,5) dar organizatorul poate adăuga și alte variante.
5.145 Pariul MULTISCOR
Pariu tip Multiscor, jucătorul trebuie să indice corect rezultatul meciului la final din scorurile existente. Jucătorul poate
miza pe următoarele variante:
1:0,2:0 sau 3:0 - Gazdele vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (1-0,2-0 sau 3-0)
0:1,0:2 sau 0:3 - Oaspetii vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (0-1,0-2 sau 0-3)
4:0,5:0 sau 6:0 - Gazdele vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (4-0,5-0 sau 6-0)
0:4,0:5 sau 0:6 - Oaspetii vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (0-4,0-5 sau 0-6)
2:1,3:1 sau 4:1 - Gazdele vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (2-1,3-1 sau 4-1)
1:2,1:3 sau 1:4 - Oaspetii vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (1-2,1-3 sau 1-4)
3:2,4:2,4:3 sau 5:1 - Gazdele vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (3-2,4-2,4:3 sau 5-1)
2:3,2:4 ,3:4 sau 1:5 - Oaspetii vor câștiga meciul cu unul din aceste scoruri (2:3,2:4 ,3:4 sau 1:5)
ALT SCOR GAZDELE - Gazdele vor câștiga meciul cu alt scor decât cele specificate
ALT SCOR OASPEȚII - Oaspeții vor câștiga meciul cu alt scor decât cele specificate
EGAL - Meciul se va termina la egalitate
5.146 Pariul TOTAL GOLURI GAZDE (MULTI)
Pariu tip Total goluri gazde (multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - Gazdele nu vor marca în timpul regulamentar de joc
1-2 - Gazdele vor înscrie 1 sau 2 goluri în timpul regulamentar de joc
1-3 - Gazdele vor înscrie intre 1 si 3 goluri în timpul regulamentar de joc
2-3 - Gazdele vor înscrie 2 sau 3 goluri în timpul regulamentar de joc
4+ - Gazdele vor înscrie minim 4 goluri în timpul regulamentar de joc
5.147 Pariul TOTAL GOLURI OASPEȚI (MULTI)
Pariu tip Total goluri oaspeți (multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - Oaspeții nu vor marca în timpul regulamentar de joc
1-2 - Oaspeții vor înscrie 1 sau 2 goluri în timpul regulamentar de joc
1-3 - Oaspeții vor înscrie intre 1 si 3 goluri în timpul regulamentar de joc
2-3 - Oaspeții vor înscrie 2 sau 3 goluri în timpul regulamentar de joc
4+ - Oaspeții vor înscrie minim 4 goluri în timpul regulamentar de joc
5.148 Pariul PRIMA REPRIZĂ – INTERVAL GOLURI
Pariu tip Prima repriză – interval goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În prima repriză nu se va marca niciun gol
1-2 - În prima repriză se vor înscrie 1 sau 2 goluri
1-3 - În prima repriză se vor înscrie intre 1 și 3 goluri
2-3 - În prima repriză se vor înscrie 2 sau 3 goluri
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4+ - În prima repriză se vor înscrie 4 sau mai multe goluri
5.149 Pariul PAUZĂ/FINAL & TOTAL GOLURI PRIMA REPRIZĂ
Pariu tip Pauză final & Total goluri prima repriză, jucătorul trebuie să indice rezultatul meciului atât la pauză cât și la
final și dacă prima repriză va avea mai multe sau mai puține goluri decât granița stabilită în prima repriză. Jucătorul
poate miza pe următoarele variante:
1/1 & PESTE - Gazdele conduc la pauză și gazdele câștigă meciul și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
1/1 & SUB - Gazdele conduc la pauză și gazdele câștigă meciul și prima repriză va avea mai puține goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
1/X & PESTE - Gazdele conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și prima repriză va avea mai multe goluri decât
granița stabilită în prima repriză.
1/X & SUB - Gazdele conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și prima repriză va avea mai puține goluri decât
granița stabilită în prima repriză.
1/2 & PESTE - Gazdele conduc la pauză și oaspetii câștigă meciul și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
1/2 & SUB - Gazdele conduc la pauza și oaspetii câștigă meciul și prima repriză va avea mai puține goluri decat granița
stabilită în prima repriză.
X/1 & PESTE - Egal la pauză și gazdele câștigă meciul și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița stabilită
în prima repriză.
X/1 & SUB - Egal la pauză și gazdele câștigă meciul și prima repriză va avea mai puține goluri decât granița stabilită în
prima repriză.
X/X & PESTE - Egal la pauză si egal la final și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița stabilită în prima
repriză.
X/X & SUB - Egal la pauză și egal la final și prima repriză va avea mai puține goluri decât granița stabilită în prima
repriză.
X/2 & PESTE - Egal la pauză și oaspetii câștigă meciul și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița stabilită
în prima repriză.
X/2 & SUB - Egal la pauză și oaspetii câștigă meciul și prima repriză va avea mai puține goluri decât granița stabilita în
prima repriză.
2/1 & PESTE - Oaspeții conduc la pauză și gazdele câștigă meciul și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
2/1 & SUB - Oaspeții conduc la pauză si gazdele câștigă meciul și prima repriză va avea mai puține goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
2/X & PESTE - Oaspeții conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și prima repriză va avea mai multe goluri decat
granița stabilită în prima repriză.
2/X & SUB - Oaspeții conduc la pauză și meciul se termina la egalitate și prima repriză va avea mai puține goluri decat
granița stabilită în prima repriză.
2/2 & PESTE - Oaspeții conduc la pauză și oaspetii câștigă meciul și prima repriză va avea mai multe goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
2/2 & SUB - Oaspeții conduc la pauză și oaspetii câștigă meciul și prima repriză va avea mai puține goluri decât granița
stabilită în prima repriză.
Precizare: În general granița stabilită de organizator pentru total goluri în prima repriză este de (0,5; 1,5; 2,5) dar
organizatorul poate adăuga și alte variante.
5.150 Pariul ȘANSĂ DUBLĂ & PRIMA REPRIZĂ AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ
Pariu tip Șansă dubla & Prima repriză ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X & DA - Gazdele câștigă meciul sau meciul se termină la egalitate și in prima repriză ambele echipe marchează cel
puțin un gol
1X & NU - Gazdele câștigă meciul sau meciul se termină la egalitate și in prima repriză nici o echipă nu marchează sau
doar una marchează
12 & DA - Gazdele sau oaspeții câștigă meciul și în prima repriză ambele echipe marchează cel puțin un gol
12 & NU - Gazdele sau oaspeții câștigă meciul și în prima repriză nici o echipă nu marchează sau doar una marchează
X2 & DA - Oaspeții câștigă meciul sau meciul se termină la egalitate și în prima repriză ambele echipe marcheaza cel
puțin un gol
X2 & NU - Oaspeții câștigă meciul sau meciul se termină la egalitate și în prima repriză nici o echipă nu marchează sau
doar una marchează
Notă: Șansa dublă se referă la finalul meciului (timpului regulamentar) dacă nu se precizează altceva în mod expres.
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5.151 Pariul GAZDE PARIU NUL
Pariu tip Gazde pariu nul, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
X - Meciul se termină la egalitate
2 - Echipa oaspete câștigă meciul
În cazul în care gazdele câștigă meciul, se va acorda cota 1,00.
5.152 Pariul OASPEȚI PARIU NUL
Pariu tip Oaspeți pariu nul, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă meciul
X - Meciul se termină la egalitate
În cazul în care oaspeții câștigă meciul, se va acorda cota 1,00.
5.153 Pariul VAR ÎN MECI? (Inclusiv prelungiri și penalti)
Pariu tip VAR în meci, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În meci se va folosi tehnologia VAR (asistența video pentru arbitru) (inclusiv prelungiri și penalti)
NU - În meci se va folosi tehnologia VAR (asistența video pentru arbitru) (inclusiv prelungiri și penalti)
Precizare: VAR = Momentul în care arbitrul oprește meciul să consulte imaginile video. (se duce la monitor de la
marginea terenului să vadă reluarile). Nu se iau în considerare deciziile VAR comunicate în casca arbitrului de către
ceilalți arbitrii.
5.154 Pariul VAR ÎN MECI? (MULTI) (Inclusiv prelungiri și penalti)
Pariu tip VAR în meci(multi), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În meci se va folosi tehnologia VAR de mai puține ori decât granița stabilită de organizator (asistența video
pentru arbitru) (Inclusiv prelungiri și penalti)
PESTE - În meci se va folosi tehnologia VAR de mai multe ori decât granița stabilită de organizator (asistența video
pentru arbitru) (Inclusiv prelungiri și penalti)
Precizare: VAR = Momentul în care arbitrul oprește meciul să consulte imaginile video. (se duce la monitor de la
marginea terenului să vadă reluarile). Nu se iau în considerare deciziile VAR comunicate în casca arbitrului de către
ceilalți arbitrii.
5.155 Pariul ȘUTURI PE POARTĂ (timp regulamentar)
Pariu tip Șuturi pe poartă (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În timpul regulamentar de joc vor fi mai multe șuturi pe poartă decât granița acordată de organizator.
SUB - În timpul regulamentar de joc vor fi mai puține șuturi pe poartă decît granița acordată de organizator.
5.156 Pariul ȘUTURI PE POARTĂ GAZDE (timp regulamentar)
Pariu tip Șuturi pe poartă gazde (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În timpul regulamentar de joc gazdele vor avea mai multe șuturi pe poartă decât granița acordată de
organizator.
SUB - În timpul regulamentar de joc gazdele vor avea mai puține șuturi pe poartă decît granița acordată de organizator.
5.157 Pariul ȘUTURI PE POARTĂ OASPEȚI (timp regulamentar)
Pariu tip Șuturi pe poartă oaspeți (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În timpul regulamentar de joc oaspeții vor avea mai multe șuturi pe poartă decât granița acordată de
organizator.
SUB - În timpul regulamentar de joc oaspeții vor avea mai puține șuturi pe poartă decît granița acordată de organizator.
5.158 Pariul OFFSIDE-URI ÎN MECI (timp regulamentar)
Pariu tip Offside-uri în meci (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În timpul regulamentar de joc vor fi mai multe offside-uri decât granița acordată de organizator.
SUB - În timpul regulamentar de joc vor fi mai puține offside-uri decât granița acordată de organizator.
5.159 Pariul OFFSIDE-URI GAZDE (timp regulamentar)
Pariu tip Offside-uri gazde (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În timpul regulamentar de joc gazdele vor fi surprinse în offside mai mult decât granița acordată de
organizator.
SUB - În timpul regulamentar de joc gazdele vor fi surprinse în offside mai putin decât granița acordată de organizator.
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5.160 Pariul OFFSIDE-URI OASPEȚI (timp regulamentar)
Pariu tip Offside-uri oaspeți (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În timpul regulamentar de joc oaspeții vor fi surprinși în offside mai mult decât granița acordată de organizator.
SUB - În timpul regulamentar de joc oaspeții vor fi surprinși în offside mai putin decât granița acordată de organizator.
5.161 Pariul AUTOGOL (timp regulamentar)
Pariu tip Autogol (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc se va înscrie cel puțin 1 autogol
NU - În timpul regulamentar de joc nu se va înscrie niciun autogol
5.162 Pariul AUTOGOL GAZDE (timp regulamentar)
Pariu tip Autogol gazde (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc gazdele își vor înscrie cel puțin 1 autogol
NU - În timpul regulamentar de joc gazdele nu își vor înscrie niciun autogol
5.163 Pariul AUTOGOL OASPEȚI (timp regulamentar)
Pariu tip Autogol oaspeți (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc oaspeții își vor înscrie cel puțin 1 autogol
NU - În timpul regulamentar de joc oaspeții nu își vor înscrie niciun autogol
5.164 Pariul REZERVA DĂ GOL (timp regulamentar)
Pariu tip Rezerva dă gol (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc, un jucător venit de pe banca de rezerve marchează
NU - În timpul regulamentar de joc, jucatorul venit de pe banca de rezerve nu marchează
Notă: Autogolurile nu se iau în considerare.
5.165 Pariul REZERVA DĂ GOL - GAZDE (timp regulamentar)
Pariu tip Rezerva dă gol - gazde (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc, un jucător de la gazde, venit de pe banca de rezerve marchează
NU - În timpul regulamentar de joc, un jucător de la gazde, venit de pe banca de rezerve nu marchează
Notă: Autogolurile nu se iau în considerare.
5.166 Pariul REZERVA DĂ GOL - OASPEȚI (timp regulamentar)
Pariu tip Rezerva dă gol - oaspeți (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc, un jucător de la oaspeți, venit de pe banca de rezerve marchează
NU - În timpul regulamentar de joc, un jucător de la oaspeți, venit de pe banca de rezerve nu marchează
Notă: Autogolurile nu se iau în considerare.
5.167 Pariul TOTAL FAULTURI (timp regulamentar)
Pariu tip Total faulturi (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc se vor acorda mai puține faulturi decât granița acordată de organizator.
PESTE - În timpul regulamentar de joc se vor acorda mai multe faulturi decât granița acordată de organizator.
5.168 Pariul TOTAL FAULTURI GAZDE (timp regulamentar)
Pariu tip Total faulturi gazde (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc gazdele vor avea mai puține faulturi decât granița acordată de organizator.
PESTE - În timpul regulamentar de joc gazdele vor avea mai multe faulturi decât granița acordată de organizator.
5.169 Pariul TOTAL FAULTURI OASPEȚI (timp regulamentar)
Pariu tip Total faulturi oaspeți (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc oaspeții vor avea mai puține faulturi decât granița acordată de organizator.
PESTE - În timpul regulamentar de joc oaspeții vor avea mai multe faulturi decât granița acordată de organizator.
5.170 Pariul INTERVENȚII PORTAR (timp regulamentar)
Pariu tip Intervenții portar (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc, portarii ambelor echipe vor avea un număr mai mare de intervenții decât granița
stabilită de organizator.
PESTE - În timpul regulamentar de joc, portarii ambelor echipe vor avea un număr mai mic de intervenții decât granița
stabilită de organizator
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Notă: Pentru acest tip de pariu, se vor lua în considerare intervențiile portarilor ambelor echipe.
5.171 Pariul HATTRICK (timp regulamentar)
Pariu tip Hattrick (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc, unul sau mai mulți jucători vor marca un Hattrick (minim 3 goluri)
NU - În timpul regulamentar de joc, niciunul din jucători nu va marca 3 goluri.
Notă: Autogolurile nu se iau în considerare.
5.172 Pariul VA FI PENALTI (timp regulamentar)
Pariu tip Va fi penalti (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc se va acorda cel puțin un penalti (lovitură de la 11 metri) NU - În timpul
regulamentar de joc nu se va acorda niciun penalti (lovitură de la 11 metri)
5.173 Pariul TOTAL PENALTIURI (timp regulamentar)
Pariu tip Total penaltiuri (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - În timpul regulamentar de joc nu se va acorda niciun penalti (lovitură de la 11 metri)
1 - În timpul regulamentar de joc se va acorda exact un penalti (lovitură de la 11 metri)
2+ - În timpul regulamentar de joc se vor acorda minim 2 penaltiuri (lovitură de la 11 metri)
5.174 Pariul PENALTI RATAT (timp regulamentar)
Pariu tip Penalti ratat (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc se va rata cel puțin un penalti (lovitură de la 11 metri)
NU - În timpul regulamentar de joc nu se va rata niciun penalti (lovitură de la 11 metri)
Precizare: În cazul în care, în timpul regulamentar de joc nu va fi acordat niciun penalti, tipul de pariu DA va fi omologat
necâștigător iar tipul de pariu NU va fi omologat câștigător.
5.175 Pariul PENALTI ECHIPA GAZDĂ (timp regulamentar)
Pariu tip Penalti echipa gazdă (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc se va acorda cel puțin un penalti (lovitură de la 11 metri) pentru echipa gazdă
NU - În timpul regulamentar de joc nu se va acorda niciun penalti (lovitură de la 11 metri) pentru echipa gazdă
5.176 Pariul PENALTI ECHIPA OASPETE (timp regulamentar)
Pariu tip Penalti echipa oaspete (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În timpul regulamentar de joc se va acorda cel puțin un penalti (lovitură de la 11 metri) pentru echipa oaspete
NU - În timpul regulamentar de joc nu se va acorda niciun penalti (lovitură de la 11 metri) pentru echipa oaspete
5.177 Pariul NUMĂR SCHIMBĂRI (timp regulamentar)
Pariu tip Număr schimbări (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc se vor efectua un număr mai mic de schimbări decât cel oferit de organizator
PESTE - În timpul regulamentar de joc se vor efectua un număr mai mare de schimbări decât cel oferit de organizator
5.178 Pariul PRIMA REPRIZĂ - NUMĂR SCHIMBĂRI (timp regulamentar)
Pariu tip Prima repriză - Număr schimbări (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În prima repriză se vor efectua un număr mai mic de schimbări decât cel oferit de organizator
PESTE - În prima repriză se vor efectua un număr mai mare de schimbări decât cel oferit de organizator
5.179 Pariul PRIMA SCHIMBARE (timp regulamentar)
Pariu tip Prima schimbare (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1
- În timpul regulamentar de joc gazdele vor efectua prima schimbare
2
- În timpul regulamentar de joc oaspeții vor efectua prima schimbare
Precizare: În cazul în care, în timpul regulamentar de joc nicio echipă nu va efectua vreo schimbare pentru ambele
tipuri de pariu se va acorda cota de 1,00
5.180 Pariul ULTIMA SCHIMBARE (timp regulamentar)
Pariu tip Ultima schimbare (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1
- În timpul regulamentar de joc gazdele vor efectua ultima schimbare
2
- În timpul regulamentar de joc oaspeții vor efectua ultima schimbare
Precizare: În cazul în care, în timpul regulamentar de joc nicio echipă nu va efectua vreo schimbare pentru ambele
tipuri de pariu se va acorda cota de 1,00
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5.181 Pariul NUMĂR SCHIMBĂRI ECHIPA GAZDĂ (timp regulamentar)
Pariu tip Număr schimbări echipa gazdă (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc, echipa gazdă va efectua un număr mai mic de schimbări decât cel oferit de
organizator
PESTE - În timpul regulamentar de joc, echipa gazdă va efectua un număr mai mare de schimbări decât cel oferit de
organizator
5.182 Pariul NUMĂR SCHIMBĂRI ECHIPA OASPETE (timp regulamentar)
Pariu tip Număr schimbări echipa oaspete (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În timpul regulamentar de joc, echipa oaspete va efectua un număr mai mic de schimbări decât cel oferit de
organizator
PESTE - În timpul regulamentar de joc, echipa oaspete va efectua un număr mai mare de schimbări decât cel oferit de
organizator
5.183 Pariul CUM VA FI ÎNSCRIS PRIMUL GOL? (timp regulamentar)
Pariu tip Cum va fi înscris primul gol? (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
ȘUT - golul trebuie sa fie înscris în orice altă modalitate care nu este inclusă în cele de mai jos
LOVITURĂ LIBERĂ - golul trebuie înscris direct din lovitură libera. Loviturile deviate sunt luate în considerare, cu
condiția ca marcatorul golului să fie cel care a executat lovitura libera
CAPUL - ultima atingere a balonului de către marcatorul golului trebuie să fie cu capul
PENALTI (lovitura de la 11m) - golul trebuie sa fie înscris direct din penalti, marcatorul golului fiind numit cel care a
executat penaltiul
AUTOGOL - golul trebuie sa fie înscris în urma unui autogol. Aceasta modalitate de înscriere le elimină pe toate
celelalte. Astfel, de exemplu, dacă un gol înscris cu capul este un autogol, tipul de pariu se ia in considerare ca fiind
autogol, nu lovitura de cap.
NU SE ÎNSCRIE - nu se marchează niciun gol
Notă: Doar o singură opțiune este considerată câștigătoare. Exemplu: Autogolul exclude celelate opțiuni. Lovitura
liberă, penaltiul și autogolul nu sunt considerate șut. Autogolul marcat cu capul nu este considerat lovitură de cap.
5.184 Pariul PRIMUL EVENIMENT ÎN MECI? (timp regulamentar)
Pariu tip Primul eveniment în meci? (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
GOL - Primul eveniment va fi înscrierea unui gol. Se ia în considerare autogolul.
CARTONAȘ - Primul eveniment va fi acordarea unui cartonaș. Sunt luați în considerare doar jucătorii din teren.
PAUZĂ - Primul eveniment va fi terminarea primei reprize
5.185 Pariul GAZDELE CÂȘTIGĂ AMBELE REPRIZE (timp regulamentar)
Pariu tip Gazdele câștigă ambele reprize (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Gazdele câștigă și prima și a doua repriză (gazdele marchează mai multe goluri ca oaspeții atât în prima repriză
cât și în a doua repriză)
NU - Gazdele nu câștigă meciul sau nu câștigă ambele reprize (gazdele nu marchează mai multe goluri ca oaspeții atât
în prima repriză cât și în a doua repriză)
5.186 Pariul OASPETII CÂȘTIGĂ AMBELE REPRIZE (timp regulamentar)
Pariu tip Oaspeții câștigă ambele reprize (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Oaspeții câștigă și prima și a doua repriză (gazdele marchează mai multe goluri ca oaspeții atât în prima repriză
cât și în a doua repriză)
NU - Oaspeții nu câștigă meciul sau nu câștigă ambele reprize (gazdele nu marchează mai multe goluri ca oaspeții atât
în prima repriză cât și în a doua repriză)
5.187 Pariul GAZDELE SĂ CÂȘTIGE ORICARE DIN REPRIZE (timp regulamentar)
Pariu tip Gazdele să câștige oricare din reprize (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Gazdele câștigă ori prima ori a doua repriză (gazdele marchează mai multe goluri ca oaspeții în una din cele doua
reprize)
NU - Gazdele nu câștigă nici prima nici a doua repriză (gazdele nu marchează mai multe goluri ca oaspeții nici în prima
repriză nici în a doua repriză)
5.188 Pariul OASPEȚII SĂ CÂȘTIGE ORICARE DIN REPRIZE (timp regulamentar)
Pariu tip Gazdele să câștige oricare din reprize (timp regulamentar), jucătorul poate miza următoarele variante:
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DA - Gazdele câștigă ori prima ori a doua repriză (gazdele marchează mai multe goluri ca oaspeții în una din cele doua
reprize)
NU - Gazdele nu câștigă nici prima nici a doua repriză (gazdele nu marchează mai multe goluri ca oaspeții nici în prima
repriză nici în a doua repriză)
5.189 Pariul PRIMA REPRIZĂ/ȘANSĂ DUBLĂ FINAL
Pariu tip Prima repriză/Șansă dublă final (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1X - La pauză conduce echipa gazdă, la final câștigă echipa gazdă sau egal
1/X2 - La pauză conduce echipa gazdă, la final câștigă echipa oaspete sau egal
1/12 - La pauză conduce echipa gazdă, la final câștigă echipa gazdă sau echipa oaspete
X/1X - La pauză este egal, la final câștigă echipa gazdă sau egal
X/X2 - La pauză este egal, la final câștigă echipa oaspete sau egal
X/12 - La pauză este egal, la final câștigă echipa oaspete sau echipa gazdă
2/1X - La pauză conduce echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă sau egal
2/X2 - La pauză conduce echipa oaspete, la final câștigă echipa oaspete sau egal
2/12 - La pauză conduce echipa oaspete, la final câștigă echipa oaspete sau echipa gazdă
5.190 Pariul PRIMA REPRIZĂ ȘANSĂ DUBLĂ/FINAL
Pariu tip Prima repriză șansă dublă/Final (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1X/1 - La pauză conduce echipa gazdă sau egal, la final câștigă echipa gazdă
1X/X - La pauză conduce echipa gazdă sau egal, la final este egal
1X/2 - La pauză conduce echipa gazdă sau egal, la final câștigă echipa oaspete
X2/1 - La pauză este egal sau câștigă echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă
X2/X - La pauză este egal sau câștigă echipa oaspete, la final este egal
X2/1 - La pauză este egal sau câștigă echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă
12/1 - La pauză conduce echipa gazdă sau echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă
12/X - La pauză conduce echipa gazdă sau echipa oaspete, la final câștigă este egal
12/1 - La pauză conduce echipa gazdă sau echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă
5.191 Pariul PRIMA REPRIZĂ ȘANSĂ DUBLĂ/FINAL ȘANSĂ DUBLĂ
Pariu tip Prima repriză șansă dublă/Final șansă dublă (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1X/1X - La pauză conduce echipa gazdă sau egal, la final câștigă echipa gazdă sau egal
1X/X2 - La pauză conduce echipa gazdă sau egal, la final este egal sau câștigă echipa oaspete
1X/12 - La pauză conduce echipa gazdă sau egal, la final câștigă echipa gazdă sau echipa oaspete
X2/1X - La pauză este egal sau câștigă echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă sau egal
X2/X2 - La pauză este egal sau câștigă echipa oaspete, la final este egal sau câștigă echipa oaspete
X2/12 - La pauză este egal sau câștigă echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă sau echipa oaspete
12/1X - La pauză conduce echipa gazdă sau echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă sau egal
12/X2 - La pauză conduce echipa gazdă sau echipa oaspete, la final este egal sau câștigă echipa oaspete
12/12 - La pauză conduce echipa gazdă sau echipa oaspete, la final câștigă echipa gazdă sau echipa oaspete
5.192 Pariul NU - PAUZĂ/FINAL
Pariu tip NU - Pauză /Final (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
NU 1/1 - Nu conduce echipa gazdă la pauză și nu câștigă la final
NU X/X - Nu va fi egal la pauză și la final nu va fi egal
NU 2/2 - Nu conduce echipa oaspete la pauză și nu câștigă la final
5.193 Pariul REZULTAT FINAL & PRIMUL GOL
Pariu tip Rezultat Final și primul gol (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 & PGG - Echipa gazdă câștigă meciul și echipa gazdă marchează primul gol
1 & PGO - Echipa gazdă câștigă meciul și echipa oaspete marchează primul gol
2 & PGG - Echipa oaspete câștigă meciul și echipa gazdă marchează primul gol
2 & PGO - Echipa oaspete câștigă meciul și echipa oaspete marchează primul gol
5.194 Pariul REZULTAT FINAL SAU TOTAL GOLURI
Pariu tip Rezultat final sau total goluri (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 sau SUB - Echipa gazdă câștigă meciul SAU numărul total de goluri marcate este sub granița de “n”goluri din oferta
în timpul regulamentar
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1 sau PESTE - Echipa gazdă câștigă meciul SAU numărul total de goluri marcate este peste granița de “n”goluri din
oferta în timpul regulamentar
X sau SUB - Meciul se termină egal SAU numărul total de goluri marcate este sub granița de “n”goluri din oferta în
timpul regulamentar
X sau PESTE - Meciul se termină egal SAU numărul total de goluri marcate este peste granița de “n”goluri din oferta
în timpul regulamentar
2 sau SUB - Echipa oaspete câștigă meciul SAU numărul total de goluri marcate este sub granița de “n”goluri din
oferta în timpul regulamentar
2 sau PESTE - Echipa oaspete câștigă meciul SAU numărul total de goluri marcate este peste granița de “n”goluri din
oferta în timpul regulamentar
Precizare: Organizatorul va anunța în oferta de pariere valoarea “n”-ului. De obicei, “n” are valoarea de 2,5; 3,5; etc.
5.195 Pariul LOVITURA DE ÎNCEPERE
Pariu tip Lovitura de începere, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă are lovitura de începere a meciului
2 - Echipa oaspete are lovitura de începere a meciului
5.196 Pariul MINUTE DE PRELUNGIRE
Pariu tip Minute de prelungire, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-2 - Vor fi acordate 0,1 sau 2 minute de prelungire
3 - Vor fi acordate exact 3 minute de prelungire
4+ - Vor fi acordate 4 sau mai multe minute de prelungire.
Precizare: Omologarea rezultatelor se va face după minutele indicate de cel de al patrulea arbitru, în minutul 90 și nu
se va ține cont de numărul minutelor suplimentare jucate.
5.197 Pariul MINUTE DE PRELUNGIRE EXACT
Pariu tip Minute de prelungire exact, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - Nu se va acorda niciun minut de prelungire
1 - Va fi acordat exact 1 minut de prelungire
2 - Vor fi acordate exact 2 minute de prelungire
3 - Vor fi acordate exact 3 minute de prelungire
4 - Vor fi acordate exact 4 minute de prelungire
5 - Vor fi acordate exact 5 minute de prelungire
6+ Vor fi acordate cel puțin 6 minute de prelungire.
Precizare: Omologarea rezultatelor se va face după minutele indicate de cel de al patrulea arbitru, în minutul 90 și nu
se va ține cont de numărul minutelor suplimentare jucate.
5.198 Pariul PRIMA REPRIZĂ - MINUTE DE PRELUNGIRE
Pariu tip Prima Repriză - Minute de prelungire, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0-1 - Vor fi acordate 0 sau 1 minut de prelungire în prima repriză
2+ - Vor fi acordate 2 sau mai multe minute de prelungire în prima repriză
Precizare: Omologarea rezultatelor se va face după minutele indicate de cel de al patrulea arbitru, în minutul 45 și nu
se va ține cont de numărul minutelor suplimentare jucate.
5.199 Pariul PRIMA REPRIZĂ - MINUTE DE PRELUNGIRE EXACT
Pariu tip Prima Repriză - Minute de prelungire exact, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - Nu se va acorda niciun minut de prelungire în prima repriză
1 - Va fi acordat exact 1 minut de prelungire în prima repriză
2 - Vor fi acordate exact 2 minute de prelungire în prima repriză
3 - Vor fi acordate exact 3 minute de prelungire în prima repriză
4 - Vor fi acordate exact 4 minute de prelungire în prima repriză
5 - Vor fi acordate exact 5 minute de prelungire în prima repriză
6+ Vor fi acordate cel puțin 6 minute de prelungire în prima repriză.
Precizare: Omologarea rezultatelor se va face după minutele indicate de cel de al patrulea arbitru, în minutul 45 și nu
se va ține cont de numărul minutelor suplimentare jucate.
5.200 Pariul POSESIA MINGII - DUEL
Pariu tip Posesia mingii - duel, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Gazdele vor avea posesia mingii mai mare decat oaspeții la finalul meciului
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X - Atat gazdele cât și oaspeții vor avea aceeasi posesie a mingii la finalul meciului
2 - Oaspeții vor avea posesia mingii mai mare decat gazdele la finalul meciului
5.201 Pariul POSESIA MINGII - GAZDE
Pariu tip Posesia mingii - gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Gazdele vor avea posesia mingii mai mica decât valoarea indicată la finalul meciului
PESTE - Gazdele vor avea posesia mingii mai mare decât valoarea indicată la finalul meciului
5.202 Pariul POSESIA MINGII - OASPEȚI
Pariu tip Posesia mingii - oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Oaspeții vor avea posesia mingii mai mica decât valoarea indicată la finalul meciului
PESTE - Oaspeții vor avea posesia mingii mai mare decât valoarea indicată la finalul meciului
5.203 Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ PRIMA REPRIZĂ SAU AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ A DOUA REPRIZĂ
Pariu tip Ambele echipe marchează prima repriză SAU Ambele echipe marchează a doua repriză, jucătorul poate miza
pe următoarele variante:
1R DA sau 2R DA - Ambele echipe să marcheze cel puțin un gol în prima repriză SAU ambele echipe să marcheze cel
puțin un gol în a doua repriză
5.204 Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ SAU TOTAL GOLURI
Pariu tip Ambele echipe marchează SAU total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA sau PESTE - Ambele echipe să marcheze cel puțin un gol în meci SAU numărul total de goluri marcate este peste
granița de “n”goluri din oferta în timpul regulamentar
NU sau SUB - Nicio echipă nu marchează sau doar una dintre ele nu marchează SAU numărul total de goluri marcate
este sub granița de “n”goluri din oferta în timpul regulamentar
5.205 Pariul CINE MERGE MAI DEPARTE?
Pariu tip Cine merge mai departe?, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - câștigă echipa gazdă (merge în faza următoare a competiției)
2 - câștigă echipa oaspete (merge în faza următoare a competiției)
Precizare: Este tipul de pariu prin care trebuie indicată echipa care câştigă meciul după eventualele reprize de
prelungiri şi / sau chiar loviturile de departajare de la 11 metri.
5.206 Pariul HANDICAP “N,5”
Pariu tip Handicap “n,5”, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - câștigă echipa gazdă după ce se scade/adaugă valoarea de “n,5”goluri din ofertă în timpul regulamentar
2 - câștigă echipa oaspete după ce se scade/adaugă valoarea de “n,5”goluri din ofertă în timpul regulamentar
Exemplu 1.
Handicapul se aplică echipei gazdă: Barcelona - Getafe Handicap de (0:1,5) goluri pentru Barcelona
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă Barcelona câștigă cu 2 sau mai multe goluri diferență (2-0, 3-0, 3-1, 4-0, 5-1
etc.).
Opțiune de pariere câştigătoare 2, dacă câștigă Barcelona la exact 1 gol (1-0, 2-1,3-2,4-3 etc.), dacă va fi egalitate sau
victoria echipei Getafe (0-0, 0-1, 1-1, 0-2, 1-2 etc.).
Exemplu 2.
Handicapul se aplică echipei oaspete: Barcelona - Getafe Handicap de (1,5:0) goluri pentru Getafe
Opțiune de pariere câștigătoare 1, dacă câștigă Barcelona, dacă va fi egalitate sau dacă câștigă Getafe la exact 1 gol.
Opțiune de pariere câștigătoare 2, dacă câștigă Getafe cu 2 sau mai multe goluri diferență
5.207 Pariuri SPECIALE
Pariul „Total goluri ligă pe etapă”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice numărul total de goluri înscris într-o etapă dintr-o ligă,
raportat la un număr de goluri specificat în oferta de joc.
Notă: Pe un bilet de pariu nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu alte meciuri din aceeași ligă.
Pariul „Total goluri ligă pe zi”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice numărul total de goluri înscris în evenimentele sportive per
liga pe parcusul unei singure zile, raportat la un număr de goluri specificat în oferta de joc.
Notă: Pe un bilet nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu alte meciuri din aceeași ligă. Pentru acest tip de pariu,
o zi se definește ca interval orar 10:00 am – 09:59 am, a doua zi. Exemplu: total goluri ligă pe zi – (spre ex.23 decembrie
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2019). În acest caz, se vor lua în considerare toate meciurile care au ora de start în intervalul orar: 10:00 a.m. din ziua
de 23 decembrie 2019 până la ora 09:59 a.m. din ziua de 24 decembrie 2019.
Pariul „Duel goluri în liga pe zi gazde - oaspeți”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice câştigătorul dintre gazde şi oaspeţi la total de goluri înscrise
în ligă pe parcusul unei singure zile, unde gazdele sau oaspeţii vor fi definiţi de către Organizator, fie ca ligi diferite, fie
ca un set de echipe din aceeași ligă şi / sau din ligi diferite.
Notă: Pe un bilet de pariu nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu alte meciuri din aceeași ligă. Pentru acest tip
de pariu, o zi se definește ca interval orar 10:00 am – 09:59 am, a doua zi. Exemplu: total goluri ligă pe zi - 23 decembrie
2019 se vor lua în considerare toate meciurile care au ora de start în intervalul orar: ora 10:00 a.m. din ziua de .23
decembrie 2019 până la ora 09:59 a.m. din ziua de 24 decembrie 2019. Dacă un meci din etapă este amânat se acordă
câte un punct și gazdelor și oaspeților. Dacă sunt 2 sau mai multe meciuri amânate, pariul primește Cota 1,00.
Pariul „Număr goluri gazde în liga pe zi”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice numărul total de goluri înscris de gazde, unde gazdele vor
fi definite de către Organizator, fie ca ligi diferite, fie ca un set de echipe din aceeași liga şi / sau din ligi diferite, raportat
la un număr de goluri specificat în oferta de joc.
Notă: Pe un bilet de pariu, nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu alte meciuri din aceeași ligă. Pentru acest tip
de pariu, o zi se definește ca interval orar 10:00 a.m. – 09:59 a.m., a doua zi. Exemplu: total goluri liga pe zi - .23
decembrie 2019 se vor lua în considerare toate meciurile care au ora de start în intervalul orar: ora 10:00 a.m. din ziua
de 23 decembrie 2019 până la ora 09:59 a.m. din ziua de 24 decembrie 2019. Dacă un meci din etapă este amânat se
acordă câte un punct și gazdelor și oaspeților. Dacă sunt 2 sau mai multe meciuri amânate, pariul primește Cota 1,00.
Pariul „Număr goluri oaspeţi în liga pe zi”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice numărul total de goluri înscris de oaspeți, unde oaspeții
vor fi definiți de către Organizatorul evenimentului sportiv, fie ca ligi diferite, fie ca un set de echipe din aceași ligă și
/ sau din ligi diferite, raportat la un număr de goluri specificat în oferta de joc.
Notă: Pe un bilet de pariu, nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu alte meciuri din aceeași ligă. Pentru acest tip
de pariu, o zi se definește ca interval orar 10:00 a.m. – 09:59 a.m., a doua zi. Exemplu: total goluri liga pe zi - .23
decembrie 2019 se vor lua în considerare toate meciurile care au ora de start în intervalul orar: 10:00 a.m. din ziua de
.23 decembrie 2019 - 09:59 a.m. din ziua de 24 decembrie 2019. Dacă un meci din etapă este amânat se acordă câte
un punct și gazdelor și oaspeților. Dacă sunt 2 sau mai multe meciuri amânate, pariul primește Cota 1,00.
Pariul „Duel goluri ligă”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice liga care înscrie cele mai multe goluri, într-o etapă de joc,
dintre cele două ligi specificate în oferta de joc.
Notă: Pe un bilet nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu alte meciuri din ligile înscrise la duel.
Pariul „ Duel goluri echipe ”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice care echipă înscrie mai multe goluri dintre cele 2 specificate
de către Organizator.
Notă: Pe biletul de pariu nu se acceptă acest tip de pariu împreună cu aceleași echipe din ofertă.
Pariul “Duel goluri marcatori”
Este tipul de pariu pentru care Jucătorul ar trebui sa indice care marcator înscrie mai multe goluri dintre cei 2 specificați
de către Organizator. Autogolurile nu se iau în considerare. Dacă jucătorul nu este introdus în teren, pariul primește
Cota 1,00.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în oferta cum ar fi dar nu numai:
Pariul Total lovituri de la margine (AUT)
Pariul Total lovituri de la margine (AUT) gazde/oaspeți
Pariul Total deposedări în meci
Pariul Total deposedări în meci gazde/oaspeți
Pariul Jucătorul meciului/turneului
Pariul Golgeter campionat/turneu
PRECIZĂRI FOTBAL:
Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar sa ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
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schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, FCSB - Dinamo, deși meciul este jucat la
Dinamo).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este FCSB - Dinamo și joacă CFR Cluj – Dinamo, etc.).
În cazul în care o echipa se retrage înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este
de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Spania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 6. TENIS
6.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către anunţurile oficiale.
6.2. În cazul în care jucătorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului, din cauza
abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, descalificare, etc.) pariul se consideră nul şi se calculează cu cotă
1,00 cu excepția pariurilor pe numărul de game-uri într-un meci și numărul de game-uri ale fiecarui jucător în meci.
6.3. În cazul în care evenimentul este întrerupt și nu a fost jucat până la final, neajungându-se la numărul total de
game-uri într-un meci sau numărul de game-uri ale unui jucător în meci sau set, pariurile sunt valabile în cazul în care
suma totală a game-urilor realizate până la întrerupere este mai mare decât cea declarată inițial.
În cazul în care totalul game-urilor jucate este mai mic sau egal cu numărul game-urilor până la întrerupere,
evenimentul se calculează cu cotă 1,00. Același regim este aplicabil și pentru toate pariurile care sunt realizate până
în momentul întreruperii (de exemplu, rezultatul 6:0 sau 0:6 în meci, numărul seturilor, tie break în meci, etc.).
6.4. Pentru pariurile referitoare la primul set, în cazul în care meciul este întrerupt în timpul primului set, pariurile se
calculează cu cotă 1,00, iar în cazul în care până la întrerupere setul a fost jucat până la capăt, toate pariurile din primul
set sunt valabile. Același regim este aplicabil și pentru al doilea set.
6.5. În cazul în care un eveniment nu a început din orice alt motiv (ploaie, amânare) nu este desemnată cota de 1,00,
dar se așteaptă jucarea acestui meci până la anularea oficială, adică nu este valabilă regula de 48 de ore ca în cazul
altor sporturi.
6.6. Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucători, se
calculează cu cotă 1,00.
6.7. Dacă evenimentul este întrerupt din diferite motive de către organizatori şi nu depăşeşte sfârşitul oficial al
turneului (nu se aplică regula celor 48 ore) se vor lua în considerare cotele jucate, în caz contrar se calculează cu cotă
1,00.
6.8. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Jucătorul (Echipa) trecut (trecută) primul (prima) în ofertă câștigă meciul
2 - Jucătorul (Echipa) trecut (trecută) al doilea (a doua) în ofertă câștigă meciul.
6.9 Pariul PRIMUL SET ( SET 1)
Pariul de tip Primul set se referă la indicarea corectă a câștigătorului primului set iar jucătorul poate miza pe
următoarele variante:
1 - Primul set este câștigat de primul jucător trecut în ofertă
2 - Primul set este câștigat de al doilea jucător trecut în ofertă
6.10. Pariul AL DOILEA SET (SET 2)
Pariul de tip Al doilea set se referă la indicarea corectă a câștigătorului celui de-al doilea set iar jucătorul poate miza
pe următoarele variante:
1 - Al doilea set este câștigat de primul jucător trecut în ofertă
2 - Al doilea este câștigat de al doilea jucător trecut în ofertă
6.11. Pariul AL TREILEA SET/AL PATRULEA SET/AL CINCILEA SET (SET3/SET4/SET5)
Acest tip de pariu este întâlnit în cazul turneelor de Grand Slam sau Cupa Davis unde se joacă 3 din 5 seturi.
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Pariul de tip Al treilea/patrulea/cincilea set se referă la indicarea corectă a câștigătorului celui de-al
treilea/patrulea/cincilea set iar jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Al treilea/patrulea/cincilea set este câștigat de primul jucător trecut în ofertă
2 - Al treilea/patrulea/cincilea este câștigat de al doilea jucător trecut în ofertă
6.12. Pariul SCOR CORECT
Pariul de tip Scor corect se referă la indicarea corectă a rezultatului final al unui meci de tenis. Meciurile de tenis se
joacă în general 2 din 3 seturi.
Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
2:0 - Jucătorul trecut primul în ofertă câștigă meciul cu scorul de 2-0 la seturi
2:1 - Jucătorul trecut primul în ofertă câștigă meciul cu scorul de 2-1 la seturi
0:2 - Jucătorul trecut al doilea în ofertă câștigă meciul cu scorul de 2-0 la seturi
1:2 - Jucătorul trecut al doilea în ofertă câștigă meciul cu scorul de 2-1 la seturi
Precizare: În cazul tenisului masculin care se joacă 3 din 5 seturi, există următoarele variante: 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3,
0:3.
În cazul definirii eronate de către organizatorul evenimentului (cum ar fi, dar nelimitat la indicarea eronată a
numărului de seturi care urmează să fie dispute) pariul scor corect / număr de seturi va fi considerat nul și se va calcula
cu cotă 1,00. Pentru rezultatul la tenis nu se aplică regula de 48 de ore, ci se va aștepta până la sfarșitul oficial al
turneului.
6.13. Pariul PRIMUL SET & REZULTAT FINAL
Pariu tip Primul set & Rezultat final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - primul jucător câștigă primul set și meciul
1/2 - primul jucător câștigă primul set și al doilea jucător câștigă meciul
2/1 - al doilea jucător câștigă primul set și primul jucător câștigă meciul
2/2 - al doilea jucător câștigă primul set și meciul
6.14. Pariul TOTAL GAME-URI
Pariu tip Total game-uri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În meci s-au jucat mai puține game-uri decât limita "n" din ofertă specificată
PESTE - În meci s-au jucat mai multe game-uri decât limita "n" din ofertă specificată
Precizare: La meciurile de dublu, care se decid prin metoda „Super Tie break” (Tie break până la 10, în loc de set
decisiv), numărul de game-uri astfel realizat va fi omologat ca fiind suma game-urilor din primele două seturi plus 1
(unul), aferent setului jucat după regula „Super Tie break”. Exemplu: Rezultatul unui meci de dublu a fost de 2-1 (6-4,
4-6, 10-7). Numărul de game-uri se va calcula astfel: 10 (6+4) + 10 (4+6) + 1 (pentru super Tie break) = 21 game-uri.
6.15. Pariul PRIMUL SET - PAR/IMPAR
Pariu tip Primul set - Par/Impar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR - În primul set numărul total de game-uri jucate va fi unul Par
IMPAR - În primul set numărul total de game-uri va fi unul Impar
6.16. Pariul HANDICAP GAME-URI
Pariu tip Handicap game-uri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Primul jucător câștigă meciul la handicapul de "n" game-uri din ofertă specificat
2 - Al doilea jucator câștigă meciul la handicapul de "n" game-uri din ofertă specificat
6.17. Pariul PRIMUL SET – HANDICAP GAME-URI
Pariu tip Primul set - Handicap game-uri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Primul jucător câștigă primul set la handicapul de "n" game-uri din ofertă specificat
2 - Al doilea jucator câștigă primul set la handicapul de "n" game-uri din ofertă specificat
6.18. Pariul PRIMUL SET - TOTAL GAME-URI
Pariu tip Primul set - Total Game-uri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În primul set s-au jucat mai puține game-uri decât limita "n" din ofertă specificată
PESTE - În primul s-au jucat mai multe game-uri decât limita "n" din ofertă specificată
6.19. Pariul TOTAL SETURI
Pariu tip Total seturi, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
2 seturi - În meci se vor juca exact 2 seturi
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3 seturi - În meci se vor juca exact 3 seturi
4 seturi - În meci se vor juca exact 4 seturi
5 seturi - În meci se vor juca exact 5 seturi
6.20. Pariul SE VA JUCA AL PATRULEA/CINCILEA SET?
Pariu tip Se va juca al patrulea/cincilea set?, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Se va juca al patrulea/cincilea set
NU - Nu se va juca al patrulea/cincilea set
6.21.Pariul TIE BREAK
Pariu tip Tie Break, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În meci se va termina cel puțin un set cu scorul de 7-6 sau 6-7
NU - În meci nu se va termina nici un set cu scorul de 7-6 sau 6-7
6.22. Pariul PRIUMUL/AL DOILEA SET - TIE BREAK
Pariu tip Primul/Al doilea set - Tie Break, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Primul/Al doilea set se va termina cu scorul de 7-6 sau 6-7
NU - Primul/Al doilea set nu se va termina cu scorul de 7-6 sau 6-7
6.23. Pariul TOTAL GAME-URI JUCĂTOR 1 / JUCĂTOR 2
Pariu tip Total game-uri jucător 1/ jucător 2, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Jucător 1 / Jucător 2 va câștiga mai puține game-uri decât limita stabilită din ofertă
PESTE - Jucător 1 / Jucător 2 va câștigă mai multe game-uri decât limita stabilită din ofertă
6.24. Pariul 6-0 SAU 0-6 ÎN MECI
Pariu tip 6-0 sau 0-6 în meci, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - În meci unul dintre seturi se va termina 6:0 sau 0:6
NU - În meci nici unul dintre seturi nu se va termina 6:0 sau 0:6
6.25. Pariul PRIMUL SET - SCOR CORECT
Pariu tip Primul set scor corect, trebuie indicat rezultatul final al primului set.
6.26. Pariul AL DOILEA SET - SCOR CORECT
Pariu tip Al doilea set scor corect, trebuie indicat rezultatul final al celui de-al doilea set.
6.27. Pariul TOTAL PUNCTE MECI JUCĂTOR 1 / JUCĂTOR 2
Pariu tip Total puncte meci jucător 1 / jucător 2, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În meci Jucător 1 / Jucător 2 realizează un număr de puncte sub limita de "n" din ofertă
PESTE - În meci Jucător 1 / Jucător 2 realizează un număr de puncte peste limita de "n" din ofertă
6.28. Pariul PRIMUL SET - TOTAL PUNCTE JUCĂTOR 1 / JUCĂTOR 2
Pariu tip primul set - Total puncte jucător 1 / jucător 2, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În primul set Jucător 1 /Jucător 2 realizează un număr de puncte sub limita de "n" din ofertă
PESTE - În primul set Jucător 1 /Jucător 2 realizează un număr de puncte peste limita de "n" din ofertă
6.29. Pariul JUCĂTORUL 1 / JUCĂTORUL 2 CÂȘTIGĂ MINIM UN SET
Pariu tip Jucătorul 1 / Jucătorul 2 câștigă minim un set, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Jucătorul 1 / Jucătorul 2 câștigă minim un set în meci
NU - Jucătorul 1 / Jucătorul 2 nu câștigă niciun set în meci
6.30. Pariul PRIMUL SET / FINAL
Pariu tip Primul set / Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - Jucătorul 1 câștigă primul set și meciul
1/2 - Jucătorul 1 câștigă primul set și Jucătorul 2 cîștigă meciul
2/1 - Jucătorul 2 câștigă primul set și Jucătorul 1 cîștigă meciul
2/2 - Jucătorul 2 câștigă primul set și meciul
6.31. Pariul CÂȘTIGĂTOR TURNEU
Pariu tip Câștigător turneu, jucătorul trebuie sa indice câștigătorul turneului.
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Precizare: În cazul în care un jucător nu participă la startul unui turneu, acesta va fi omologat cu cota de 1,00 dar în
cazul în care acesta abandonează pe durata turneului acesta va fi validat ca necâștigător.
6.32. Pariul SUCCESIUNE EVENIMENTE
Pariu tip Succesiune evenimente, este pariul pentru care trebuie indicat câștigătorul meciului și numărul de game-uri
din meci raportate la total game-uri specificate în oferta de pariere. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 & SUB - Jucătorul 1 câștigă meciul și totalul game-urilor din meci este sub numărul total de game-uri specificat în
oferta de pariere
1 & PESTE - Jucătorul 1 câștigă meciu și totalul game-urilor din meci este peste numărul total de game-uri specificat
în oferta de pariere
2 & SUB - Jucătorul 2 câștigă meciul și totalul game-urilor din meci este sub numărul total de game-uri specificat în
oferta de pariere
2 & PESTE - Jucătorul 2 câștigă meciul și totalul game-urilor din meci este peste numărul total de game-uri specificat
în oferta de pariere
6.33. Pariul PRIMUL SET - SUCCESIUNE EVENIMENTE
Pariu tip Primul set - Succesiune evenimente, este pariul pentru care trebuie indicat câștigătorul primului set și
numărul de game-uri din primul set raportate la total game-uri specificate în oferta de pariere. Jucătorul poate miza
pe următoarele variante:
1 & SUB - Jucătorul 1 câștigă primul set și totalul game-urilor din primul set este sub numărul total de game-uri
specificat în oferta de pariere
1 & PESTE - Jucătorul 1 câștigă primul set și totalul game-urilor din primul set este peste numărul total de game-uri
specificat în oferta de pariere
2 & SUB - Jucătorul 2 câștigă primul set și totalul game-urilor din primul set este sub numărul total de game-uri
specificat în oferta de pariere
2 & PESTE - Jucătorul 2 câștigă primul set și totalul game-urilor din primul set este peste numărul total de game-uri
specificat în oferta de pariere
6.34. Pariul PRIMUL JUCĂTOR LA ”n” GAME-URI ÎN MECI/PRIMUL SET/AL DOILEA SET
Pariu tip Primul jucător la ”n” game-uri în meci/primul set/ al doilea set, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Primul jucător ajunge primul la numărul de "n" game-uri în meci/primul set/al doilea set specificat în ofertă
2 - Al doilea jucător ajunge primul la numărul de "n" game-uri în meci/primul set/al doilea set specificat în ofertă
6.35. Pariul NUMĂR TOTAL DE SETURI
Pariu tip Număr total de seturi, pentru meciurile care se joacă 2 din 3 seturi, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
SUB 2,5 - În meci se joacă două seturi (rezultat seturi: 2-0 sau 0-2)
PESTE 2,5 – În meci se joacă trei seturi (rezultat seturi: 2-1 sau 1-2)
Pariu tip Număr total de seturi, pentru meciurile care se joacă 3 din 5 seturi, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
3 DA/3 NU - În meci se joacă trei seturi / În meci nu se joacă trei seturi
4 DA/4 NU - În meci se joacă patru seturi / În meci nu se joacă patru seturi
5 DA/5 NU - În meci se joacă cinci seturi / În meci nu se joacă cinci seturi
6.36. PARIURI SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în oferta cum ar fi dar nu numai:
Pariul Total număr de AȘI în meci
Pariul Total număr de AȘI jucătorul 1 / jucătorul 2
Pariul Duel AȘI în meci (Cine va avea mai mulți ași?)
Pariul Total duble greșeli în meci
Pariul Total duble greșeli jucătorul 1 / jucătorul 2
Pariul Duel duble greșeli în meci (Cine va face mai multe duble greșeli?)
Pariul Total număr break-uri în meci
Pariul Total număr break-uri jucătorul 1 / jucătorul 2
Pariul Primul break în meci
Pariul Ultimul break în meci
Pariul Număr maxim de game-uri consecutive jucătorul 1 / jucătorul 2
Pariul Număr maxim de puncte consecutive jucătorul 1 / jucătorul 2
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Pariul Procentul primului serviciu jucătorul 1 / jucătorul 2

ARTICOLUL 7. BASCHET
7.1 Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri.
7.2. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat Final pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în timpul regulamentar
de joc iar jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă în timpul regulamentar de joc
X - rezultat de egalitate în timpul regulamentar
2 - A doua echipă câștigă în timpul regulamentar de joc
7.3. Pariul CÂȘTIGĂ MECIUL
Pariu tip Câștiga meciul pentru rezultatul evenimentului va conta rezultatul și după eventualele reprize de prelungiri
iar jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă în timpul regulamentar de joc sau după prelungiri
2 - A doua echipă câștigă în timpul regulamentar de joc sau după prelungiri
7.4. Pariul HANDICAP (timp regulamentar)
Pariu tip Handicap (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
2 - A doua echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
7.5. Pariul HANDICAP (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Handicap (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar/inclusiv prelungiri cu handicapul de "n" puncte din ofertă
specificat
2 - A doua echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar/ inclusiv prelungiri cu handicapul de "n" puncte din ofertă
specificat
7.6. Pariul PRIMUL SFERT/AL DOILEA SFERT/AL TREILEA SFERT/AL PATRULEA SFERT - HANDICAP
Pariu tip Primul/al doilea/al treilea/al patrulea sfert Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă primul/al doilea/al treilea/al patrulea sfert cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
2 - A doua echipă câștigă primul/al doilea/al treilea/al patrulea sfert cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
7.7. Pariul PRIMA REPRIZĂ / A DOUA REPRIZĂ - HANDICAP
Pariu tip Prima repriză / a doua repriză - Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă prima repriză / a doua repriză cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
2 - A doua echipă câștigă prima repriză / a doua repriză cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
La tipurile de pariu handicap se pot oferi mai multe variante.
Organizatorul va specifica tipul de Handicap în oferta de pariere și dacă se aplica la finalul timpului regulamentar și
/ sau inclusiv prelungiri.
7.8. Pariul TOTAL PUNCTE (timp regulamentar)
Pariu tip Total puncte (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de puncte înscrise în meci în timpul regulamentar este sub limita de "n" puncte din ofertă specificată
PESTE - Numărul de puncte înscrise în meci în timpul regulamentar este peste limita de "n" puncte din ofertă
specificată
7.9. Pariu TOTAL PUNCTE EXACT (timp regulamentar)
Pariu tip Total puncte exact (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de puncte înscrise în meci în timpul regulamentar este sub limita de "n" puncte din ofertă specificată
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PESTE - Numărul de puncte înscrise în meci în timpul regulamentar este peste limita de "n" puncte din ofertă
specificată
X - În meci se vor înscrie exact ”n” total puncte
7.10. Pariul TOTAL PUNCTE (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Total puncte (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de puncte înscrise în meci în timpul regulamentar/inclusiv prelungiri este sub limita de "n" puncte din
ofertă specificată
PESTE - Numărul de puncte înscrise în meci în timpul regulamentar/inclusiv prelungiri este peste limita de "n" puncte
din ofertă specificată
7.11. Pariul PRIMUL SFERT/AL DOILEA SFERT/AL TREILEA SFERT/AL PATRULEA SFERT - TOTAL PUNCTE
Pariu tip Primul/al doilea/al treilea/al patrulea sfert - Total puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de puncte înscrise în primul/al doilea/al treilea/al patrulea sfert este sub limita de "n" puncte din ofertă
specificată
PESTE - Numărul de puncte înscrise primul/al doilea/al treilea/al patrulea sfert este peste limita de "n" puncte din
ofertă specificată
7.12. Pariul PRIMA REPRIZĂ / A DOUA REPRIZĂ - TOTAL PUNCTE
Pariu tip Prima repriză / a doua repriză - Total puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de puncte înscrise în prima repriză / a doua repriză este sub limita de "n" puncte din oferta specificată
PESTE - Numărul de puncte înscrise în repriză / a doua repriză este peste limita de "n" puncte din oferta specificată
7.13. Pariul TOTAL PUNCTE GAZDE
Pariu tip Total puncte gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Prima echipă înscrie în meci în timpul regulamentar mai puține puncte decât limita de "n" puncte din ofertă
specificată
PESTE - Prima echipă înscrie în meci în timpul regulamentar mai multe puncte decât limita de "n" puncte din ofertă
specificată
7.14. Pariul TOTAL PUNCTE OASPEȚI
Pariu tip Total puncte oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - A doua echipă înscrie în meci în timpul regulamentar mai puține puncte decât limita de "n" puncte din ofertă
specificată
PESTE - A doua echipă înscrie în meci în timpul regulamentar mai multe puncte decât limita de "n" puncte din ofertă
specificată
7.15. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL PUNCTE GAZDE
Pariu tip Prima repriză - Total puncte gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Prima echipă înscrie în prima repriză mai puține puncte decât limita de "n" puncte din oferta specificată
PESTE - Prima echipă înscrie în prima repriză mai multe puncte decât limita de "n" puncte din oferta specificată
7.16. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL PUNCTE OASPEȚI
Pariu tip Prima repriză - Total puncte oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - A doua echipă înscrie în prima repriză mai puține puncte decât limita de "n" puncte din oferta specificată
PESTE - A doua echipă echipă înscrie în prima repriză mai multe puncte decât limita de "n" puncte din oferta specificată
7.17. Pariul TOTAL PUNCTE INTERVAL (timp regulamentar)
Pariu tip Total puncte interval (timp regulamentar), jucătorul poate alege un interval de puncte în care va termina
meciul. Variantele de intervale pot diferi de la meci la meci. Exemple:
(171-180) Meciul se va termina în intervalul de puncte specificat
(181-190) Meciul se va termina în intervalul de puncte specificat
7.18. Pariul IMPAR/PAR
Pariu tip Impar/Par - Total puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
IMPAR - Numărul de puncte înscris în timpul regulamentar de joc este unul impar
PAR - Numărul de puncte înscris în timpul regulamentar de joc este unul par
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Precizare: Organizatorul poate oferi mai multe tipuri de joc Impar/Par dar de fiecare data va specifica tipul și timpul
de joc. Exemple: Impar/Par - Total puncte (inclusiv prelungiri), Impar/Par - Total puncte primul sfert, Impar/Par- Total
puncte primua repriză, etc.
La tipurile de pariu total puncte se pot oferi mai multe variante.
Organizatorul va specifica tipul de Total puncte în oferta de pariere și dacă se aplica la finalul timpului regulamentar
și / sau inclusiv prelungiri.
7.19. Pariul PRIMA REPRIZĂ
Pariu tip Prima repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - la finalul primei reprize conduce prima echipă
X - rezultat de egalitate la finalul primei reprize
2 - la finalul primei reprize conduce a doua echipă
7.20. Pariul A DOUA REPRIZĂ
Pariu tip A doua repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - la finalul reprizei secunde conduce prima echipă
X - rezultat de egalitate la finalul reprizei secunde
2 - la finalul reprizei secunde conduce a doua echipă
7.21. Pariul SUCCESIUNE DE EVENIMENTE
Pariu tip Succesiune evenimente, este pariul pentru care trebuie indicat câștigătorul meciului și numărul total de
puncte înscrise în meci raportate la numărul total specificat în oferta de pariere. Jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1 & SUB - Prima echipă câștigă meciul și totalul punctelor înscrise în meci este sub numărul total de puncte specificat
în oferta de pariere
1 & PESTE - Prima echipă câștigă meciul și totalul punctelor înscrise în meci este peste numărul total de puncte
specificat în oferta de pariere
2 & SUB - A doua echipă câștigă meciul și totalul punctelor înscrise în meci este sub numărul total de puncte specificat
în oferta de pariere
2 & PESTE - A doua echipă câștigă meciul și totalul punctelor înscrise în meci este peste numărul total de puncte
specificat în oferta de pariere
7.22. Pariul PRIMA REPRIZĂ/FINAL (timp regulamentar)
Pariu tip Prima repriză/Final (timp regulamentar), jucătorul trebuie sa indice rezultatul corect atât la pauză cât și la
final. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - La pauză conduce prima echipă și la final câștigă meciul prima echipă
1/X - La pauză conduce prima echipă și la final se termină egal
1/2 - La pauză conduce prima echipă și la final câștigă meciul a doua echipă
X/1 - La pauză este egal și la final câștigă meciul prima echipă
X/X - La pauză este egal și la final se termină egal
X/2 - La pauză este egal și la final câștigă meciul a doua echipă
2/1 - La pauză conduce a doua echipă și la final câștigă meciul prima echipă
2/X - La pauză conduce a doua echipă și la final se termină egal
2/2 - La pauză conduce a doua echipă și la final câștigă meciul a doua echipă
7.23. Pariul MAI MULTE PUNCTE (timp regulamentar)
Pariu tip Mai multe puncte (timp regulamentar), se referă la compararea numărului de puncte înscrise în cele doua
reprize de joc. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
I>II - În prima repriză se înscriu mai multe puncte decât în cea de-a doua repriză
I=II - În ambele reprize se înscriu același număr de puncte
I<II - În prima repriză se înscriu mai puține puncte decât în cea de-a doua repriză
7.24. Pariul VOR FI PRELUNGIRI
Pariu tip Vor fi prelungiri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Meciul va avea prelungiri
NU - Meciul nu va avea prelungiri
7.25. Pariul SFERTUL CU CELE MAI MULTE PUNCTE ÎNSCRISE
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Pariu tip Sfertul cu cele mai multe puncte înscrise, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - În primul sfert se înscriu cele mai multe puncte
2 - În al doilea sfert se înscriu cele mai multe puncte
3 - În al treilea sfert se înscriu cele mai multe puncte
4 - În al patrulea sfert se înscriu cele mai multe puncte
EGAL - Două sau mai multe sferturi au același numar de puncte înscrise și aceste două sferturi să aibă cele mai multe
puncte înscrise

7.26. Pariul PRIMA REPRIZĂ – VICTORIE
Pariu tip Prima repriză - Victorie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima repriză este câștigată de prima echipă
2 - Prima repriză este câștigată de a doua echipă
În cazul în care evenimentul pariat la finalul primei reprize se termină la egalitate, evenimentul va fi considerat nul și
se va calcula cu cotă 1,00.
7.27. Pariul A DOUA REPRIZĂ – VICTORIE
Pariu tip A doua repriză - Victorie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - A doua repriză este câștigată de prima echipă
2 - A doua repriză este câștigată de a doua echipă
În cazul în care evenimentul pariat la finalul reprizei a doua se termină la egalitate, evenimentul va fi considerat nul și
se va calcula cu cotă 1,00.
7.28. Pariul PRIMUL/AL DOILEA/AL TREILEA/AL PATRULEA SFERT – VICTORIE
Pariu tip Primul/Al doilea/Al treilea/Al patrulea sfert - Victorie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Primul/Al doilea/Al treilea/Al patrulea sfert este câștigat de prima echipă
2 - Primul/Al doilea/Al treilea/Al patrulea sfert este câștigat de a doua echipă
În cazul în care evenimentul pariat la finalul Primul/Al doilea/Al treilea/Al patrulea sfert se termină la egalitate,
evenimentul va fi considerat nul și se va calcula cu cotă 1,00.

7.29. Pariul VICTORIE DUBLĂ
Pariu tip Victorie dublă, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă și prima repriză și cea de-a doua repriză
2 - A doua echipă câștigă și prima repriză și cea de-a doua repriză
7.30. Pariul MARJA VICTORIEI (timp regulamentar)
Pariu tip Marja victoriei (timp regulamentar), jucătorul poate alege un interval în care prima echipă sau a doua echipă
va câștiga meciul.
G>10 Prima echipă (gazda) va câștiga meciul la o diferență mai mare de 10 puncte
G 6-10 Prima echipă (gazda) va câștiga meciul la o diferență între 6 și 10 puncte
G 1-5 Prima echipă (gazda) va câștiga meciul la o diferență între 1 și 5 puncte
O 1-5 A doua echipă (oaspeții) va câștiga meciul la o diferență între 1 și 5 puncte
O 6-10 A doua echipă (oaspeții) va câștiga meciul la o diferență între 6 și 10 puncte
O>10 A doua echipă (oaspeții) va câștiga meciul la o diferență mai mare de 10 puncte
7.31. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în oferta cum ar fi dar nu numai:
Pariul Total puncte jucător
Pariul Total recuperări jucător
Pariul Total pase decisive
Pariul Câștigător competiție
Pariul Clasare în competiție
Pariul Cine merge mai departe
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Precizare: Pentru tipurile de pariu Total puncte jucător, Total recuperări jucător, Total pase decisive, dacă jucătorul nu
va partipa la eveniment, pariul se consideră nul și se va omologa cu cota 1,00. Deasemenea pentru aceste tipuri de
pariuri se vor lua în considerare și eventualele prelungiri.
Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar sa ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Barcelona - Valencia, deși meciul este
jucat la Valencia).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Barcelona - Valencia și joacă Barcelona - Tenerife,
etc.).
În cazul în care o echipa se retrage înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este
de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Spania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 8. HOCHEI
8.1 Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
8.2. Pariul pe goluri (Exemplu: ”Total goluri”, ”Handicap”, ”Goluri Par/Impar”, etc.) Golul(urile) din loviturile de
pedeapsă după prelungiri se calculează ca un singur (1) gol. Este valabil doar pentru pariurile pentru care este
menționat ”inclusiv prelungiri și penalti”
În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri.
8.3. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat Final pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în timpul regulamentar
de joc iar jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă în timpul regulamentar de joc
X - rezultat de egalitate în timpul regulamentar
2 - A doua echipă câștigă în timpul regulamentar de joc
8.4. Pariu CÂȘTIGĂ MECIUL
Pariu tip Câștigă meciul pentru rezultatul evenimentului va conta rezultatul și după eventualele perioade suplimentare
de joc și/sau lovituri de departajare. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă în timpul regulamentar de joc sau după prelungiri ori lovituri de departajare
2 – A doua echipă câștigă în timpul regulamentar de joc sau după prelungiri ori lovituri de departajare
8.5. Pariul HANDICAP (timp regulamentar)
Pariu tip Handicap (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
2 - A doua echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar cu handicapul de "n" puncte din ofertă specificat
8.6. Pariul HANDICAP (inclusiv prelungiri și penalti)
Pariu tip Handicap (inclusiv prelungiri și penalti), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar/inclusiv prelungiri și penalti cu handicapul de "n" puncte din
ofertă specificat
2 - A doua echipă câștigă meciul, în timpul regulamentar/ inclusiv prelungiri și penalti cu handicapul de "n" puncte din
ofertă specificat
8.7. Pariul PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ - HANDICAP
Pariu tip Prima perioadă / A doua perioadă / A treia perioadă - Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1 - Prima echipă câștigă prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă, cu handicapul de "n" goluri din ofertă
2 - A doua echipă câștigă prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă, cu handicapul de "n" goluri din ofertă
La tipurile de pariu handicap se pot oferi mai multe variante.
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Organizatorul va specifica tipul de Handicap în oferta de pariere și dacă se aplica la finalul timpului regulamentar și
/ sau inclusiv prelungiri și penalti.

8.8. Pariul PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ
Pariu tip Prima perioadă/A doua perioadă/A treia perioadă, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
X - rezultat de egalitate in prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
2 - A doua echipă câștigă prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
8.9. Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ (timp regulamentar)
Pariu tip Ambele echipe marchează, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Ambele echipe marchează în timpul regulamentar cel puțin un gol
NU - Nici o echipă nu marchează sau doar una marchează în timpul regulamentar
8.10. Pariul AMBELE ECHIPE MARCHEAZĂ PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ
Pariu tip Ambele echipe marchează prima perioadă/a doua perioadă/a treia perioadă, jucătorul poate miza pe
următoarele variante:
DA - Ambele echipe marchează în perioada specificată cel puțin un gol
NU - Nici o echipă nu marchează sau doar una marchează în perioada specificată
8.11. Pariul VICTORIE
Pariu tip Victorie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă meciul în timpul regulamentar
2 - A doua echipă câștigă meciul în timpul regulamentar
Notă: În caz de egalitate, se va acorda cotă 1,00.
8.12. Pariul VICTORIE - PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ
Pariu tip Victorie prima perioadă/a doua perioadă/a treia perioadă, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Prima echipă câștigă prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
2 - A doua echipă câștigă prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
Notă: În caz de egalitate, se va acorda cotă 1,00.
8.13. Pariul PAR/IMPAR (timp regulamentar)
Pariu tip Par/Impar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR - numărul de goluri marcate în timpul regulamentar de joc este unul par
IMPAR - numărul de goluri marcate în timpul regulamentar de joc este unul impar
Notă: Scorul de 0-0 se consideră par.
8.14. Pariul PRIMUL GOL - PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ
Pariu tip Primul gol - Prima perioadă / A doua perioadă / A treia perioadă, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1 - Prima echipă marchează primul gol în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
2 - A doua echipă marchează primul gol în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
X - Niciuna din echipe nu marchează în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
8.15. Pariul ULTIMUL GOL - PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ
Pariu tip Ultimul gol - Prima perioadă / A doua perioadă / A treia perioadă, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1 - Prima echipă marchează ultimul gol în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
2 - A doua echipă marchează ultimul gol în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
X - Niciuna din echipe nu marchează în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă
8.16. Pariul ÎN CE PERIOADĂ SE VOR MARCA MAI MULTE GOLURI
Pariu tip În ce perioadă se vor marca mai multe goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - În prima perioadă se vor marca cele mai multe goluri
2 - În a doua perioadă se vor marca cele mai multe goluri
3 - În a treia perioadă se vor marca cele mai multe goluri
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EGAL - Două sau mai multe perioade au același număr de goluri marcate și aceste două perioade să aibă cele mai
multe goluri marcate.
8.17. Pariul TOTAL GOLURI GAZDE
Pariu tip Total goluri gazde, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În meci prima echipă va marca peste “n” goluri
SUB - În meci prima echipă vor marca sub “n” goluri
8.18. Pariul TOTAL GOLURI OASPEȚI
Pariu tip Total goluri oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - În meci a doua echipă va marca peste “n” goluri
SUB - În meci a doua echipă vor marca sub “n” goluri
8.19. Pariul PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ - TOTAL GOLURI
Pariu tip Prima perioadă / A doua perioadă / A treia perioadă - Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
SUB - Numărul de goluri marcate în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă, este sub limita de "n" goluri
din ofertă
PESTE - Numărul de goluri marcate în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă, este peste limita de "n"
goluri din ofertă
8.20. Pariul TOTAL GOLURI (timp regulamentar)
Pariu tip Total goluri (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar este sub limita de "n" puncte din ofertă specificată
PESTE - Numărul de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar este peste limita de "n" puncte din ofertă specificată
8.21. Pariul TOTAL GOLURI (inclusiv prelungiri și penalti)
Pariu tip Total goluri (inclusiv prelungiri și penalti), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - Numărul de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar/inclusiv prelungiri și penalti este sub limita de "n"
puncte din ofertă specificată
PESTE - Numărul de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar/inclusiv prelungiri și penalti este peste limita de "n"
puncte din ofertă specificată
8.22. Pariul PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ - TOTAL GOLURI
Pariu tip Prima perioadă / A doua perioadă / A treia perioadă - Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
SUB - Numărul de goluri marcate în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă, este sub limita de "n" goluri
din ofertă
PESTE - Numărul de goluri marcate în prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă, este peste limita de "n"
goluri din ofertă
La tipurile de pariu total goluri se pot oferi mai multe variante.
Organizatorul va specifica tipul de Total goluri în oferta de pariere și dacă se aplica la finalul timpului regulamentar
și / sau inclusiv prelungiri și penalti.
8.23. Pariul PRIMA PERIOADĂ/A DOUA PERIOADĂ/A TREIA PERIOADĂ - ȘANSĂ DUBLĂ
Pariu tip Prima perioadă / A doua perioadă / A treia perioadă - Șansă dublă, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1X - În prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă prima echipă câștigă sau egal
X2 - În prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă a doua echipă câștigă sau egal
12 - În prima perioadă / a doua perioadă / a treia perioadă prima echipă câștigă sau a doua echipă câștigă
8.24. Pariul VOR FI PRELUNGIRI
Pariu tip Vor fi prelungiri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Meciul va avea prelungiri
NU - Meciul nu va avea prelungiri
8.25. Pariul TOTAL GOLURI & REZULTAT FINAL
Pariu tip Total goluri &Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
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SUB & 1 - În timpul regulamentar de joc se vor marca sub “n” goluri și prima echipă câștigă meciul.
SUB & X - În timpul regulamentar de joc se vor marca sub “n” goluri și meciul se termină la egalitate.
SUB & 2 - În timpul regulamentar de joc se vor marca sub “n” goluri și a doua echipă câștigă meciul.
PESTE & 1 - În timpul regulamentar de joc se vor marca peste “n” goluri și prima echipă câștigă meciul.
PESTE & X - În timpul regulamentar de joc se vor marca peste “n” goluri și meciul se termină la egalitate.
PESTE & 2 - În timpul regulamentar de joc se vor marca peste “n” goluri și a doua echipă câștigă meciul.
8.26. Pariul TOTAL GOLURI & PRIMA PERIOADĂ
Pariu tip Total goluri & Prima perioadă, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB & 1 - În prima perioadă de joc se vor marca sub “n” goluri și prima echipă câștigă prima perioadă.
SUB & X - În prima perioadă de joc se vor marca sub “n” goluri și prima perioadă se termină la egalitate.
SUB & 2 - În prima perioadă de joc se vor marca sub “n” goluri și a doua echipă câștigă prima perioadă.
PESTE & 1 - În prima perioadă de joc se vor marca peste “n” goluri și prima echipă câștigă prima perioadă.
PESTE & X - În prima perioadă de joc se vor marca peste “n” goluri și prima perioadă se termină la egalitate.
PESTE & 2 - În prima perioadă de joc se vor marca peste “n” goluri și a doua echipă câștigă prima perioadă.
8.27. Pariul MARJA VICTORIEI (timp regulamentar)
Pariu tip Marja victoriei (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
G>2 Prima echipă (gazda) câștigă meciul la o diferență de cel puțin 3 goluri
G=2 Prima echipă (gazda) câștigă meciul la exact 2 goluri diferență
G=1 Prima echipă (gazda) câștigă meciul la exact 1 gol diferență
X Meciul se termină la egalitate
O=1 A doua echipă (oaspeții) câștigă meciul la exact 1 gol diferență
O=2 A doua echipă (oaspeții) câștigă meciul la exact 2 goluri diferență
O>2 A doua echipă (oaspeții) câștigă meciul la o diferență de cel puțin 3 goluri
8.28. Pariul SCOR CORECT (timp regulamentar)
Pariu tip Scor corect (timp regulamentar), jucătorul trebuie sa indice corect scorul la finalul timpului regulamentar.
Altele = Oricare alt scor în afara de cele specificate de către organizator
8.29. Pariul PAUZĂ SAU FINAL (PSF) (timp regulamentar)
Pariul de tip Pauza sau Final (timp regulamentar) este pariul pentru care jucătorul trebuie sa indice corect cel puțin
unul dintre rezultatele la pauză sau la finalul meciului. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PSF 1 - Prima echipă conduce la pauză sau câștigă la final
PSF X - Rezultatul trebuie să fie egal ori la pauză, ori la final
PSF 2 - A doua echipă conduce la pauză sau câștigă la final
8.30. Pariul VICTORIE TRIPLĂ
Pariu tip Victorie triplă, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
VTG - Prima echipă (gazda) câștigă toate cele trei perioade
VTO – A doua echipă (oaspeții) câștigă toate cele trei perioade
8.31. Pariul VICTORIE TRIPLĂ
Pariu tip Victorie triplă, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
VTG - Prima echipă (gazda) câștigă toate cele trei perioade
VTO – A doua echipă (oaspeții) câștigă toate cele trei perioade
8.32. Pariul VICTORIE LA 0
Pariu tip Victorie la 0, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 DA - Prima echipă (gazda) câștigă meciul în timp regulamentar și a doua echipă (oaspeții) nu marchează
2 DA – A doua echipă (oaspeții) câștigă meciul în timp regulamentar și prima echipă (gazda) nu marchează
8.33. Pariul PRIMA PERIOADĂ/FINAL
Pariu tip Prima perioadă / Final (timp regulamentar), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - După prima perioadă conduce prima echipă, la final câștigă prima echipă
1/X - După prima perioadă conduce prima echipă, la final se termină egal
1/2 - După prima perioadă conduce prima echipă, la final câștigă a doua echipă
X/1 - După prima perioadă este egal, la final câștigă prima echipă
X/X - După prima perioadă este egal, la final se termină egal
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X/2 - După prima perioadă este egal, la final câștigă a doua echipă
2/1 - După prima perioadă conduce a doua echipă, la final câștigă prima echipă
2/X - După prima perioadă conduce a doua echipă, la final se termină egal
2/2 - După prima perioadă conduce a doua echipă, la final câștigă a doua echipă
8.34. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în oferta cum ar fi dar nu numai:
Pariul Goluri jucător
Pariul Pase decisive jucător
Pariul Puncte jucător
Pariul Șuturi pe poartă jucător
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Cine merge mai departe
Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar sa ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Dallas - Chicago, deși meciul este jucat la
Chicago).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Dallas - Chicago și joacă Dallas - Vancouver, etc.).
În cazul în care o echipa se retrage înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este
de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Germania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 9. HANDBAL
9.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri.
9.2. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - echipa gazdă câștigă în timpul regulamentar de joc
X - rezultat de egalitate în timpul regulamentar
2 - echipa oaspete câștigă în timpul regulamentar de joc
9.3. Pariul PRIMA REPRIZĂ/A DOUA REPRIZĂ
Pariu tip Prima repriză / A doua repriză, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - echipa gazdă câștigă în Prima repriză / A doua repriză
X - rezultat de egalitate în Prima repriză / A doua repriză
2 - echipa oaspete câștigă în Prima repriză / A doua repriză
Notă: Se consideră ca a doua repriză începe de la scorul de 0:0.
9.4. Pariul TOTAL GOLURI
Pariu tip Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri este sub granița de “n” goluri din ofertă, în timpul regulamentar
PESTE - numărul total de goluri este peste granița de “n” goluri din ofertă, în timpul regulamentar
9.5. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI
Pariu tip Prima repriză total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri este sub granița de “n” goluri din ofertă, în prima repriză
PESTE - numărul total de goluri este peste granița de “n” goluri din ofertă, în prima repriză
9.6. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI
Pariu tip A doua repriză total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri este sub granița de “n” goluri din ofertă, în a doua repriză
PESTE - numărul total de goluri este peste granița de “n” goluri din ofertă, în a doua repriză
53

Global Interactive Solution Limited
Sediu: Level 3, Suite no. 1945, Tower Business Center, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta
Număr de înregistrare (Registrul Companiilor Malta): C79990/16.03.2017

9.7. Pariul TOTAL GOLURI GAZDE/OASPEȚI
Pariu tip Total goluri Gazde / Oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este sub granița de “n” goluri din ofertă, în timpul
regulamentar
PESTE - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este peste granița de “n” goluri din ofertă, în timpul
regulamentar
9.8. Pariul PRIMA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI GAZDE/OASPEȚI
Pariu tip Prima repiză - Total goluri Gazde / Oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este sub granița de “n” goluri din ofertă, în prima repriză
PESTE - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este peste granița de “n” goluri din ofertă, în prima repriză
9.9. Pariul A DOUA REPRIZĂ - TOTAL GOLURI GAZDE/OASPEȚI
Pariu tip A doua repiză - Total goluri Gazde / Oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este sub granița de “n” goluri din ofertă, în a doua repriză
PESTE - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este peste granița de “n” goluri din ofertă, în a doua repriză
9.10. Pariul HANDICAP
Pariu tip Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar cu handicapul de "n" goluri din ofertă
2 - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar cu handicapul de "n" goluri din ofertă
La acest tip de pariu se pot oferi mai multe variante de handicap.
9.11. Pariul PRIMA REPRIZĂ/A DOUA REPRIZĂ - HANDICAP
Pariu tip Prima repriză / A doua repriză - Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă Prima repriză / A doua repriză cu handicapul de "n" goluri din ofertă
2 - Echipa oaspete câștigă Prima repriză / A doua repriză cu handicapul de "n" goluri din ofertă
La acest tip de pariu se pot oferi mai multe variante de handicap.
9.12. Pariul PAUZA/FINAL
Pariu tip Pauză/Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - gazdele conduc la pauză și gazdele câștigă la final
1/X - gazdele conduc la pauză și egal la final
1/2 - gazdele conduc la pauză și oaspeții câștigă la final
X/1 - egal la pauză și gazdele câștigă la final
X/X - egal atât la pauză, cât și la final
X/2 - egal la pauză și oaspeții câștigă la final
2/1 - oaspeții conduc la pauză și gazdele câștigă la final
2/X - oaspeții conduc la pauză și egal la final
2/2 - oaspeții conduc la pauză și oaspeții câștigă la final
9.13. Pariul PRIMUL GOL MARCAT
Pariu tip Primul gol marcat, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă marchează primul gol în meci
2 - Echipa oaspete marchează primul gol în meci
9.14. Pariul PAR/IMPAR
Pariu tip Par/Impar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR – numărul de goluri marcate în timpul regulamentar de joc este unul par
IMPAR – numărul de goluri marcate în timpul regulamentar de joc este unul impar
9.15. Pariul REZULTAT FINAL & TOTAL GOLURI
Pariu tip Rezultat Final & Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 & SUB - Echipa gazdă câștigă meciul și se vor marca sub “n” goluri în timpul regulamentar de joc.
X & SUB - Meciul se termină la egalitate și se vor marca sub “n” goluri în timpul regulamentar de joc
2 & SUB - Echipa oaspete câștigă meciul și se vor marca sub “n” goluri în timpul regulamentar de joc.
1 & PESTE - Echipa gazdă câștigă meciul și se vor marca peste “n” goluri în timpul regulamentar de joc.
X & PESTE - Meciul se termină la egalitate și se vor marca peste “n” goluri în timpul regulamentar de joc
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2 & PESTE - Echipa oaspete câștigă meciul și se vor marca peste “n” goluri în timpul regulamentar de joc.
9.16. Pariul PRIMA REPRIZĂ & TOTAL GOLURI
Pariu tip Prima repriză & Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 & SUB - Echipa gazdă câștigă prima repriză și se vor marca sub “n” goluri în prima repriză
X & SUB - Prima repriză se termină la egalitate și se vor marca sub “n” goluri prima repriză
2 & SUB - Echipa oaspete câștigă prima repriză și se vor marca sub “n” prima repriză
1 & PESTE - Echipa gazdă câștigă prima repriză și se vor marca peste “n” goluri în prima repriză
X & PESTE - Prima repriză se termină la egalitate și se vor marca peste “n” goluri prima repriză
2 & PESTE - Echipa oaspete câștigă prima repriză și se vor marca peste “n” prima repriză
9.17. Pariul VOR FI PRELUNGIRI
Pariu tip Vor fi prelungiri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Meciul va avea prelungiri
NU - Meciul nu va avea prelungiri
9.18. Pariul VICTORIE
Pariu tip Victorie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar
2 - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar
Notă: În caz de egalitate, se va acorda cotă 1,00.
9.19. Pariul PRIMA REPRIZĂ/A DOUA PREPRIZĂ - VICTORIE
Pariu tip Prima repriză /a doua repriză - Victorie, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă prima repriză / a doua repriză
2 - Echipa oaspete câștigă prima repriză / a doua repriză
Notă: În caz de egalitate, se va acorda cotă 1,00.
9.20. Pariul MARJA VICTORIEI
Pariu tip Marja victoriei (timp regulamentar), jucătorul poate alege un interval în care echipa gazdă sau echipa oaspete
va câștiga meciul.
G>10 Echipa gazdă va câștiga meciul la o diferență mai mare de 10 goluri
G 6-10 Echipa gazdă va câștiga meciul la o diferență între 6 și 10 goluri
G 1-5 Echipa gazdă va câștiga meciul la o diferență între 1 și 5 goluri
O 1-5 Echipa oaspete va câștiga meciul la o diferență între 1 și 5 goluri
O 6-10 Echipa oaspete va câștiga meciul la o diferență între 6 și 10 goluri
O>10 Echipa oaspete va câștiga meciul la o diferență mai mare de 10 goluri
X
Meciul se termină egal.
9.21.Pariul REPRIZA CU CEL MAI MARE SCOR
Pariu tip Repriza cu cel mai mare scor, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - În prima repriză se vor înscrie cele mai multe goluri
2 - În a doua repriză se vor înscrie cele mai multe goluri
EGAL - Ambele reprize vor avea același număr de goluri
9.22. Pariul PAUZĂ SAU FINAL (PSF)
Pariul de tip Pauza sau Final este pariul pentru care jucătorul trebuie sa indice corect cel puțin unul dintre rezultatele
la pauză sau la finalul meciului. Jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PSF 1 - Echipa gazdă conduce la pauză sau câștigă la final
PSF X - Rezultatul trebuie să fie egal ori la pauză, ori la final
PSF 2 - Echipa oaspete conduce la pauză sau câștigă la final
9.23. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Total goluri jucător
Pariul Cine câștigă meciul
Pariul Cine merge mai departe
Pariul Total eliminări de 2 minute
Pariul Total eliminări de 2 minute gazde/oaspeți
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Pariul Total lovituri de la 7 metri
Pariul Total lovituri de la 7 metri gazde/oaspeți
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
9.24. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar sa ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Danemarca - Norvegia, deși meciul este
jucat în Norvegia).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Danemarca - Norvegia și joacă Danemarca - Germania,
etc.).
9.25. În cazul în care o echipa se retrage înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată
este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Germania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 10. VOLEI
10.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau de decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri.
10.2. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - câștigă meciul echipa gazdă
2 - câștigă meciul echipa oaspete
10.3. Pariul PRIMUL SET/AL DOILEA SET/AL TREILEA SET/AL PATRULEA SET/AL CINCILEA SET
Pariu tip Primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set, jucătorul poate miza pe următoarele
variante:
1 - echipa gazdă câștigă primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set
2 - echipa oaspete câștigă primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set
10.4. Pariul TOTAL PUNCTE
Pariu tip Total puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de puncte, realizat în meci, este sub granița de "n" din ofertă
PESTE - numărul total de puncte, realizat în meci, este peste granița de "n" din ofertă
10.5. Pariul PRIMUL SET/AL DOILEA SET/ AL TREILEA SET/AL PATRULEA SET/AL CINCILEA SET
- TOTAL PUNCTE
Pariu tip Primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set - Total puncte, jucătorul poate miza
pe următoarele variante:
SUB - numărul total de puncte, realizat în primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set, este
sub granița de "n" din ofertă
PESTE - numărul total de puncte, realizat în primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set,
este peste granița de "n" din ofertă
10.6. Pariul HANDICAP PUNCTE
Pariu tip Handicap puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
H1 - Echipa gazdă câștigă meciul cu handicapul de "n" puncte din ofertă
H2 - Echipa oaspete câștigă meciul cu handicapul de "n" puncte din ofertă
10.7. Pariul PRIMUL SET/AL DOILEA SET/ AL TREILEA SET/AL PATRULEA SET/AL CINCILEA SET
- HANDICAP PUNCTE
Pariu tip Primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set - Handicap puncte, jucătorul poate
miza pe următoarele variante:
H1 - Echipa gazdă câștigă primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set cu handicapul de "n"
puncte din ofertă
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H2 - Echipa oaspete câștigă primul set / al doilea set / al treilea set / al patrulea set / al cincilea set cu handicapul de
"n" puncte din ofertă
10.8. Pariul PRIMUL SET – PRIMUL LA ”n” PUNCTE
Pariu tip Primul set – Primul la ”n” puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - În primul set echipa gazdă ajunge prima la ”n” puncte
2 - În primul set echipa oaspete ajunge prima la ”n” puncte
Precizare: ”n” va fi specificat în ofertă.
10.9 . Pariul SE VA JUCA AL PATRULEA SET/AL CINCILEA SET
Pariu tip Se va juca al patrulea set / al cincilea set, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Se va juca al patrulea set / al cincilea set
NU – Nu se va juca al patrulea set / al cincilea set
10.10. Pariul CÂTE SETURI INTRĂ ÎN PRELUNGIRI
Pariu tip Câte seturi intră în prelungiri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
0 - Niciun set nu va depăși limita maximă de 25 puncte
1- Un set va depași limita maximă de 25 puncte
2- Două seturi vor depăși limita maximă de 25 puncte
3- Trei seturi vor depăși limita maximă de 25 puncte
4- Patru seturi vor depăși limita maximă de 25 puncte
5- Cinci seturi vor depăși limita maximă de 25 puncte
10.11. Pariul HANDICAP SETURI
Pariu tip Handicap seturi, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
H1 - Echipa gazdă câștigă meciul cu handicapul de "n" seturi din ofertă
H2 - Echipa oaspete câștigă meciul cu handicapul de "n" seturi din ofertă
10.12. Pariul TOTAL SETURI (EXACT)
Pariu tip Total seturi (exact), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
3 - În meci se vor juca exact 3 seturi
4 - În meci se vor juca exact 4 seturi
5 - În meci se vor juca exact 5 seturi
10.13.Pariul SCOR CORECT
Pariu tip Scor corect, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
3:0 - Echipa gazdă câștigă meciul cu scorul final de 3:0 la seturi
3:1 - Echipa gazdă câștigă meciul cu scorul final de 3:1 la seturi
3:2 - Echipa gazdă câștigă meciul cu scorul final de 3:2 la seturi
2:3 - Echipa oaspete câștigă meciul cu scorul final de 3:2 la seturi
1:3 - Echipa oaspete câștigă meciul cu scorul final de 3:1 la seturi
0:3 - Echipa oaspete câștigă meciul cu scorul final de 3:0 la seturi
10.14. Pariul PAR/IMPAR
Pariu tip Par/Impar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR – numărul total de puncte acumulate de ambele echipe este unul par
IMPAR – numărul total de puncte acumulate de ambele echipe este unul impar
10.15. Pariul MINIM UN SET
Pariu tip Minim un set, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 DA – Echipa gazdă câștigă minim un set în meci
2 DA – Echipa oaspete câștigă minim un set în meci
10.16. Pariul PRIMUL SET/FINAL
Pariu tip Primul set/Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1/1 - Echipa gazdă câștigă primul set și meciul
1/2 - Echipa gazdă câștigă primul set iar echipa oaspete câștigă meciul
2/1 - Echipa oaspete câștigă primul set iar echipa gazdă câștigă meciul
2/2 - Echipa oaspete câștigă primul set și meciul
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10.17. Pariul SCOR DUPĂ PRIMELE DOUĂ SETURI
Pariu tip Scor după primele două seturi, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă atât primul set cât și al doilea set
X - Gazdele câștigă un set și oaspeții câștigă un set, la finalul primelor două seturi este egal
2 - Echipa oaspete câștigă atât primul set cât și al doilea set
10.18. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Total puncte per echipă
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
10.19 Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar sa ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Zalău - Craiova, deși meciul este jucat în
Craiova).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Zalău - Craiova și joacă Zalău - Dinamo, etc.).
În cazul în care o echipa se retrage înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este
de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi România Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 11. POLO
11.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau de decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
În cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri.
11.2. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - echipa gazdă câștigă în timpul regulamentar de joc
X - rezultat de egalitate în timpul regulamentar
2 - echipa oaspete câștigă în timpul regulamentar de joc
11.3. Pariul PRIMUL SFERT/AL DOILEA SFERT/AL TREILEA SFERT/AL PATRULEA SFERT
Pariu tip Primul sfert / Al doilea sfert / Al treilea sfert / Al patrulea sfert, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - echipa gazdă câștigă în Primul sfert / Al doilea sfert / Al treilea sfert / Al patrulea sfert
X - rezultat de egalitate în Primul sfert / Al doilea sfert / Al treilea sfert / Al patrulea sfert
2 - echipa oaspete câștigă în Primul sfert / Al doilea sfert / Al treilea sfert / Al patrulea sfert
11.4. Pariul TOTAL GOLURI
Pariu tip Total goluri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri marcate sub granița de “n” goluri din ofertă, în timpul regulamentar
PESTE - numărul total de goluri marcate peste granița de “n” goluri din ofertă, în timpul regulamentar
11.5. Pariul TOTAL GOLURI GAZDE/OASPEȚI
Pariu tip Total goluri Gazde / Oaspeți, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este sub granița de “n” goluri din ofertă, în timpul
regulamentar
PESTE - numărul total de goluri marcate de gazde / oaspeți este peste granița de “n” goluri din ofertă, în timpul
regulamentar
11.6. Pariul HANDICAP
Pariu tip Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar cu handicapul de "n" goluri din ofertă
2 - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar cu handicapul de "n" goluri din ofertă
La acest tip de pariu se pot oferi mai multe variante de handicap.
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11.7. Pariul PAR/IMPAR
Pariu tip Par/Impar, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR – numărul de goluri marcate în timpul regulamentar de joc este unul par
IMPAR – numărul de goluri marcate în timpul regulamentar de joc este unul impar
11.8. ALTE PARIURI
Organizatorul poate introduce si alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în oferta. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similara cu explicatia pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
De exemplu:
Prima repriză / A doua repriză
Handicap - Prima repriză / A doua repriză
Handicap - Primul sfert / Al doilea sfert / Al treilea sfert / Al patrulea sfert
Vor fi prelungiri
Mai multe goluri
Rezultat Final & Total goluri
11.9. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
11.10. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar sa ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Serbia - România, deși meciul este jucat
în România).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Serbia - România și joacă Serbia - Italia înainte de
începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
11.11. În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale
se întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi România Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 12. FUTSAL (FOTBAL DE SALĂ)
12.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar,
în afara de cazul în care Organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente contează rezultatul
final, stabilit dupa prelungiri și/sau executarea loviturilor de penalitate. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare
sau de decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
12.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Prima repriză, A doua repriză, Handicap, Total goluri, Victorie, Par/Impar, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
12.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
Pariul Cine merge mai departe
Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Spania - România, deși meciul este jucat
în România).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Spania - România și joacă Spania - Italia înainte de
începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
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În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Spania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 13. FOTBAL PE PLAJĂ
13.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar,
în afara de cazul în care Organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente contează rezultatul
final, stabilit după prelungiri și/sau executarea loviturilor de penalitate. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare
sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
13.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Prima repriză, A doua repriză, A treia repriză, Handicap, Total goluri, Victorie, Par/Impar, Cine câștigă
meciul, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
13.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
13.4. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Spania - Portugalia, deși meciul este jucat
în Portugalia).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Spania - Portugalia și joacă Spania - Italia înainte de
începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Spania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 14. FOTBAL AMERICAN
14.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar,
incluzând în timpul de joc și eventualele scurtări, decizii luate în conformitate cu regulile ce guvernează acest tip de
sport.
14.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Câștigă meciul, Primul sfert, Al doilea sfert, Al treilea sfert, Al patrulea sfert, Prima repriză, A doua
repriză, Handicap, Handicap prima repriză, Total puncte, Total puncte Gazde/Oaspeți, Total puncte prima repriză/a
doua repriza, Par/Impar, Rezultat Final & Total puncte, Mai multe puncte, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
14.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
Pariul Cine merge mai departe
14.4. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Denver - Cincinnati, deși meciul este jucat
în Cincinnati).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Denver - Cincinnati și joacă Denver - Buffalo înainte
de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
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În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Spania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 15. FOTBAL AUSTRALIAN
15.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de catre primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioara, individuala sau a vreunei comisii.
15.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Total puncte, Handicap, Par/Impar, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi
15.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
Pariul Cine merge mai departe
15.4. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Adelaide - Brisbane, deși meciul este jucat
în Brisbane).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Adelaide - Brisbane și joacă Adelaide - Melbourne
înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Australia Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 16. HOCHEI PE IARBĂ
16.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar,
în afara de cazul în care Organizatorul hotărăşte deja în ofertă că, pentru anumite evenimente contează rezultatul
final, stabilit după prelungiri și/sau executarea loviturilor de penalitate. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare
sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
16.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Cine câștigă meciul, Total puncte, Handicap, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi

16.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
Pariul Cine merge mai departe
16.4. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, India - Germania, deși meciul este jucat
în Germania).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este India - Germania și joacă India - Belgia înainte de
începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Germania Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
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ARTICOLUL 17.BASEBALL
17.1. Rezultatul final se omologhează după terminarea evenimentului, incluzând în timpul de joc eventualele prelungiri
sau scurtări, decizii luate în conformitate cu regulile ce guvernează acest tip de sport.
Daca un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului de joc regulamentar
pariul pentru acest eveniment este nul şi se calculează cu cota 1,00 (nu se aplica regula celor 48 de ore).
În cazul pariurilor de tipul „Cine merge mai departe?“, „Cine câştiga cupa ?“, etc. şi în general al pariurilor pe termen
lung se aşteaptă pâna la redisputarea evenimentului respectiv.
Dacă într-o zi se joacă doua meciuri între aceleaşi echipe se ia în calcul rezultatul primului eveniment.
Dacă o echipa abandoneaza/se retrage înainte de începerea turneului, pariul de tip câștigător/clasare este nul şi se
calculează cu cota 1,00.
In cadrul acestei discipline sportive pot exista mai multe tipuri de pariuri.
17.2. Pariul REZULTAT FINAL
Pariu tip Rezultat Final, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - echipa gazdă câștigă în timpul regulamentar de joc
X - rezultat de egalitate în timpul regulamentar
2 - echipa oaspete câștigă în timpul regulamentar de joc
17.3. Pariul CÂȘTIGĂ MECIUL
Pariu tip Câștigă meciul pentru rezultatul evenimentului va conta rezultatul și după eventualele reprize de prelungiri
(inning-uri) iar jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă în timpul regulamentar de joc sau după prelungiri (inning-uri)
2 - Echipa oaspete câștigă în timpul regulamentar de joc sau după prelungiri (inning-uri)
17.4. Pariul HANDICAP (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Handicap (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă meciul, în timpul regulamentar de joc sau eventualele prelungiri, cu handicapul de "n" puncte
din ofertă
2 - Echipa oaspete câștigă meciul, în timpul regulamentar de joc sau eventualele prelungiri, cu handicapul de "n"
puncte din ofertă
Precizare: La acest tip de pariu există mai multe variante care sunt specificate de către Organizator în oferta de pariere.
În toate aceste cazuri, Organizatorul va preciza tipul și valoarea handicapului.
17.5. Pariul TOTAL PUNCTE (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Total puncte (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Meciul va avea mai multe puncte decât granița stabilită în timpul regulamentar de joc inclusiv eventualele
prelungiri
SUB - Meciul va avea mai puține puncte decât granița stabilită în timpul regulamentar de joc inclusiv eventualele
prelungiri
Precizare: La acest tip de pariu există mai multe variante care sunt specificate de către Organizator în oferta de pariere.
În toate aceste cazuri, Organizatorul va preciza tipul și valoarea total punctelor.
17.6. Pariul TOTAL PUNCTE GAZDE/OASPEȚI (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Total puncte Gazde/Oaspeți (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PESTE - Gazdele/Oaspeții vor înscrie mai multe puncte decât granița stabilită în timpul regulamentar de joc inclusiv
eventualele prelungiri
SUB - Gazdele/Oaspeții vor înscrie mai puține puncte decât granița stabilită în timpul regulamentar de joc inclusiv
eventualele prelungiri
17.7. Pariul PAR/IMPAR (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Par/Impar (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
PAR - În meci se vor încrie un număr par de puncte, inclusiv eventualele prelungiri
IMPAR - În meci se vor încrie un număr impar de puncte, inclusiv eventualele prelungiri
17.8. Pariul VOR FI PRELUNGIRI
Pariu tip Vor fi prelungiri, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
DA - Meciul va avea prelungiri
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NU - Meciul nu va avea prelungiri
17.9. Pariul MARJA VICTORIEI
Pariu tip Marja victoriei, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
G>4 Echipa gazdă câștigă meciul la o diferență de cel puțin 5 puncte
G 3-4 Echipa gazdă câștigă meciul la o diferență de 3 sau 4 puncte
G 1-2 Echipa gazda câștigă meciul la o diferență de 1 sau 2 puncte
O 1-2 Echipa oaspete câștigă meciul la o diferență de 1 sau 2 puncte
O 3-4 Echipa oaspete câștigă meciul la o diferență de 3 sau 4 puncte
O>4 Echipa oaspete câștigă meciul la o diferență de cel puțin 5 puncte
17.10. Pariul REZULTAT FINAL & TOTAL PUNCTE (inclusiv prelungiri)
Pariu tip Rezultat final & Total puncte (inclusiv prelungiri), jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 & SUB - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar de joc inclusiv eventualele prelungiri și meciul va avea
mai puține puncte decât granița stabilită
2 & SUB - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar de joc inclusiv eventualele prelungiri și meciul va avea
mai puține puncte decât granița stabilită
1 & PESTE - Echipa gazdă câștigă meciul în timpul regulamentar de joc inclusiv eventualele prelungiri și meciul va avea
mai multe puncte decât granița stabilită
2 & PESTE - Echipa oaspete câștigă meciul în timpul regulamentar de joc inclusiv eventualele prelungiri și meciul va
avea mai multe puncte decât granița stabilită
17.11. Pariul PRIMUL INNING
Care va fi rezultatul după primul inning?
Pariu tip Primul inning, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă câștigă primul inning
X - Primul inning se termină la egalitate
2 - Echipa oaspete câștigă primul inning
17.12. Pariul PRIMUL INNING – TOTAL PUNCTE
Câte puncte se vor înscrie la finalul primului inning?
Pariu tip Primul inning – Total puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB - În primul inning se vor înscrie un număr mai mic de puncte decât granița oferița din ofertă
PESTE - În primul inning se vor înscrie un număr mai mare de puncte decât granița oferița din ofertă
17.13. Pariul INNING-URILE 1-5
Care va fi rezultatul după primele 5 inning-uri?
Pariu tip Inning-urile 1-5, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă conduce după primele 5 inning-uri
X - Este egalitate după primele 5 inning-uri
2 - Echipa oaspete conduce după primele 5 inning-uri
17.14. Pariul INNING-URILE 1-5 - HANDICAP
Care echipa va conduce dupa ce este adăugat Handicapul oferit de organizator la scorul final al primelor 5 inning-uri
Pariu tip Inning-urile 1-5 - Handicap, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
1 - Echipa gazdă conduce la finalul primelor 5 inning-uri după ce este adăugat handicapul oferit de organizator
2 - Echipa oaspete conduce la finalul primelor 5 inning-uri după ce este adăugat handicapul oferit de organizator
17.15. Pariul INNING-URILE 1-5 – TOTAL PUNCTE
Câte puncte se vor înscrie până la finalul primelor 5 inning-uri
Pariu tip Inning-urile 1-5 – Total puncte, jucătorul poate miza pe următoarele variante:
SUB – La finalul primelor 5 inning-uri, meciul va avea mai puține puncte decât granița oferită de organizator.
PESTE - La finalul primelor 5 inning-uri, meciul va avea mai multe puncte decât granița oferită de organizator
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi
17.16. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
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Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
Pariul Cine merge mai departe
17.7. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Chicago Cubs - Detroit, deși meciul este
jucat în Detroit).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Chicago Cubs - Detroit și joacă Chicago Cubs – St.Louis
înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi SUA Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).

ARTICOLUL 18. RUGBY
18.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în timpul de joc regulamentar. Există și
excepții de la aceasta regulă, în cazul anumitor pariuri (Exemple Cine merge mai departe, Cine câștigă cupa, etc.) dar
Organizatorul va anunța acest lucru din timp – caz în care va conta rezultatul după eventualele reprize de prelungiri.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
18.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Cine câștigă meciul, Total puncte, Handicap, Rezultat Final & Total puncte, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi
18.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
Pariul Cine merge mai departe
18.4. Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Australia - Noua Zeelandă, deși meciul
este jucat în Noua Zeelandă).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Australia - Noua Zeelandă și joacă Australia - Franța
înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Franța Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 19. FORMULA 1, CICLISM, ÎNOT, MOTOCICLISM
19.1. Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna rezultatul / clasamentul stabilit de către primele
anunţuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei
comisii.
19.2. Dacă evenimentul este suspendat sau contramandat şi nu se reia în decurs de 48 de ore, pariul pentru acel
eveniment este nul şi se calculează cu cotă 1,00.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre sportivi, se calculează
cu cotă 1,00.
Dacă unul dintre sportivi abandonează înainte de începerea competiţiei se calculează cu cotă 1,00.
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Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la
competiţie.
Dacă evenimentul se reia pe acelaşi circuit în decursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. În cazul
schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizatori, pariul este nul şi se calculează cu
cotă 1,00.
19.3. Pentru aceste discipline sportive pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Câștigător cursă, Câștigător calificări, Duel cursă, Duel Pole Position, Clasare 1-2, Clasare 1-3, Clasare 1-5, Clasare 110, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă.
19.4. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Duel competiție/turneu
Pariul Campionatul piloților
Pariul Campionatul constructorilor

19.5. În cazul în care mai mulți participanți / sportivi / echipe, ocupă același loc, dacă nu se prevede altfel, se aplică
urmatoarea regulă la calcularea valorii câștigurilor: cotele tipurilor pariurilor câștigătoare vor fi împărțite la numărul
de rezultate câștigătoare, iar apoi înmulțite cu miza pariului. Dacă nu se prevede altfel, această regulă se aplică pentru
toate cazurile în care două sau mai multe tipuri sunt evaluate ca și tipuri câștigătoare.
Exemplu: cursa de atletism/motociclism/ciclism/schi/etc., se termină la egalitate după victoria sportivului A (cota 5,00)
și a sportivului B (cota 8,00).
Utilizatorii care au pariat 10 Ron pe sportivul A primesc 25 Ron (cota înmulțită cu miza și împarțită la numărul de tipuri
ghicite = 5,00 X 10:2).
Utilizatorii care au pariat 10 Ron pe sportivul B primesc 40 Ron (8,00 X 10:2).
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă.
ARTICOLUL 20. SNOOKER
20.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile pe câştigarea evenimentului de
către respectivul participant sunt considerate nule și se acordă cota de 1,00.
20.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Cine câștigă primul frame?, Total frame-uri, Handicap frame-uri, Rezultat Final & Total frame-uri, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
20.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
ARTICOLUL 21. DARTS
21.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
Dacă un participant se retrage sau este exclus înainte de începerea turneului, pariurile pe câştigarea evenimentului de
către respectivul participant sunt considerate nule și se acordă cota de 1,00.
21.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final , Total leg-uri, Handicap leg-uri, Rezultat Final & Total leg-uri, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
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21.3. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Clasare
21.4 În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internationale
se întâlnesc, Organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru. Exemplu: Titlul
competiției va fi Irlanda Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei.
ARTICOLUL 22. SPORTURI DE CONTACT
22.1. Tipuri de sporturi de contact: BOX, LUPTE, JUDO, K1, KICKBOXING, MMA, UFC, etc.
21.2. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
22.3. Pentru aceaste discipline sportive pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final , Va fi KO?, În ce repriză va fi KO?, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
22.4. Va fi considerat câştigator al evenimentului sportivul care, la sfârşitul luptei, va fi anunţat ca învingator.
În cazul în care unul dintre concurenți nu termina meciul, înainte de scurgerea timpului regulamentar, din cauza
abandonului (accidentare, renunţare, etc.), concurentul rămas în competiţie va fi considerat învingator şi se va lua în
considerare cota jucată.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începerea meciului, din cauza abandonului unuia dintre concurenti,
se calculează cu cotă 1,00.
Dacă unul dintre concurenți abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la
competiţie.
Daca evenimentul este întrerupt şi nu se reia în decursul a 48 de ore se va calcula cu cotă 1,00.
Dacă evenimentul se reia în decursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate.
22.5. Pariuri SPECIALE
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri speciale, ce vor fi explicate în ofertă cum ar fi dar nu numai:
Pariul Câștigător competiție/turneu
Pariul Câștigător piramidă
22.6. Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. În cazul în care în oferta de
pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internationale se intâlnesc, Organizatorul nu este
obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru. Exemplu: Titlul competiției va fi SUA Liga 1 F de unde
reiese clar că “F” înseamnă Femei.
ARTICOLUL 23. ATLETISM
23.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
23.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Câștigător disciplină, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
23.3. Dacă evenimentul este întrerupt şi nu se reia în decursul a 48 de ore, se va calcula cu cotă 1,00.
Dacă evenimentul se reia în decurs de 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începerea confruntării din cauza abandonului unuia dintre sportivi,
se calculează cu cotă 1,00.
Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră ca a participat la
competiţie.
În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se
calculează cu cotă 1,00.
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23.4. În cazul în care mai mulți participanți / sportivi / echipe, ocupă același loc, dacă nu se prevede altfel, se aplică
urmatoarea regulă la calcularea valorii câștigurilor: cotele tipurilor pariurilor câștigătoare vor fi împărțite la numărul
de rezultate câștigătoare, iar apoi înmulțite cu miza pariului. Dacă nu se prevede altfel, această regulă se aplică pentru
toate cazurile în care două sau mai multe tipuri sunt evaluate ca și tipuri câștigătoare.
Exemplu: cursa de atletism/motociclism/ciclism/schi/etc., se termină la egalitate după victoria sportivului A (cota 5,00)
și a sportivului B (cota 8,00).
Utilizatorii care au pariat 10 Ron pe sportivul A primesc 25 Ron (cota înmulțită cu miza și împarțită la numărul de tipuri
ghicite = 5,00 X 10:2).
Utilizatorii care au pariat 10 Ron pe sportivul B primesc 40 Ron (8,00 X 10:2).
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă.
ARTICOLUL 24. GOLF
24.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunţuri
oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau de decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
24.2. Dacă un jucător de golf se retrage înainte de startul turneului atunci toate pariurile pe acel jucător vor fi nule.
24.3. Orice jucător de golf care joacă prima gaură este considerat că a jucat și, astfel, pariurile pe câștigător și pentru
18 găuri vor fi valabile. Orice jucător care joacă prima gaură și apoi se retrage din turneu va fi considerat că a terminat
ultimul în scopul deciderii pariurilor.
24.4. În cazul unui rezultat de egalitate, jocurile de baraj vor fi considerate pentru a determina câștigătorul
24.5. Dacă un turneu este întrerupt din cauza vremii sau din alte motive, rezultatul oficial va fi folosit pentru a
determina deciderea pariurilor. Dacă, după ce pariul a fost plasat, nu se mai joacă sau jocul ulterior nu afectează
rezultatul oficial, pariurile vor fi nule.
24.5. Tipuri de pariuri
a) Găuri – pariuri pe două/trei mingi
Pentru pariurile pe două/trei mingi, jucătorii trebuie să prezică ce jucător din doi sau trei jucători care vor juca
împotrivă vor termina ziua cu cel mai bun scor.
Pentru pariurile pe trei mingi, se aplică regulile dead-heat în cazul în care doi jucători termină cu același scor.
Pentru pariurile pe două mingi, se oferă cote pentru egalitate. Dacă survine un rezultat de egalitate între doi jucători,
toate pariurile pe jucători vor fi pierzătoare.
În cazul în care un jucător se retrage înainte de startul unei runde specifice de două sau de trei mingi, toate pariurile
de tipul acesta vor fi nule.
În scopul deciderii pariurilor, un jucător de golf este considerat că a jucat dacă joacă prima gaură indiferent de
retragerile ulterioare.
Dacă o rundă de două sau de trei mingi este rearanjată cu jucători diferiți față de cei programați inițial, pariurile plasate
înainte de rearanjare vor fi decise în baza scorurilor relative ale jucătorilor inițiali.
b) Pariuri pe meciurile cu 72 de găuri
În scopul deciderii pariurilor, jucătorul care termină cele mai multe găuri va fi considerat câștigător.
În cazul în care doi jucători termină același număr de găuri, jucătorul cu cel mai mic scor va fi considerat câștigător.
24.6. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Câștigător turneu, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă.
24.7. Dacă evenimentul este contramandat sau suspendat şi nu se reia în decursul a 48 de ore, pariul pentru acel
eveniment este nul şi se calculează cu cotă 1,00.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre sportivi, se calculează
cu cotă 1,00.
Daca evenimentul se reia în decursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate.
Daca unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră ca a participat la
competiţie.
ARTICOLUL 25. BOWLS
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25.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
25.2. Acest sport se joacă pe seturi, până la desemnarea câștigătorului, neexistând posibilitatea ca evenimentul să se
termine la egalitate.
25.3. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Câștigător turneu, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă.
25.4. Dacă evenimentul este contramandat sau suspendat şi nu se reia în decursul a 48 de ore, pariul pentru acel
eveniment este nul şi se calculează cu cotă 1,00.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre sportivi, se calculează
cu cotă 1,00.
Daca evenimentul se reia în decursul a 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate.
Daca unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră ca a participat la
competiţie.
ARTICOLUL 26. SPORTURI DE IARNĂ
26.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
26.2. În duelul competiției, în cazul în care se ajunge la eșecul unui concurent, câștigătorul duelului este concurentul
care a terminat cursa. În cazul în care se ajunge la eșecul ambilor competitori în aceelași duel, pariul este nul, iar miza
va fi restituită ,cu excepția cazurilor în care există și opțiunea X în duel (ambele pierd sau termină competiția cu același
rezultat).
În cazul pierderii competiției de către un concurent în prima manșă, câștigătorul este al doilea concurent dacă a
terminat prima manșă,chiar dacă acesta a fost descalificat in a doua manșă.
26.3. La categoria sporturi de iarnă întalnim urmatoarele discipline: Schi alpin, Schi fond, Biatlon, Sarituri cu schiurile,
Bob, Sanie, Skeleton, Patinaj artistic, Curling, Patinaj viteză, Snowboard, etc.
26.4 Pentru aceste discipline sportive putem avea următoarele tipuri de pariu:
Câștigător cursă/etapă/fază/turneu/competiție, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă
26.5. În cazul în care unul dintre sportivii aflaţi în competiţie abandonează înainte de începerea competiţiei, se
calculează cu cotă 1,00.
Dacă evenimentul este întrerupt sau contramandat şi nu se reia în decurs de 48 de ore, se calculează cu cotă 1,00.
În cazul schimbarii locului de desfăşurare al evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de Organizator, pariul
este nul şi se calculează cu cota 1.00.
Dacă unul dintre sportivi este descalificat sau abandonează în timpul evenimentului, se consideră că a participat la
competiţie.
Dacă evenimentul are loc în decurs de 48 de ore pe aceeaşi pârtie, trambulină, traseu se iau în considerare cotele
jucate. Limita de 48 de ore se calculează din momentul întreruperii sau din momentul în care evenimentul era
programat să înceapă, indicat pe lista de pariuri.
26.6. În cazul în care mai mulți participanți / sportivi / echipe, ocupă același loc, dacă nu se prevede altfel, se aplică
urmatoarea regulă la calcularea valorii câștigurilor: cotele tipurilor pariurilor câștigătoare vor fi împărțite la numărul
de rezultate câștigătoare, iar apoi înmulțite cu miza pariului. Dacă nu se prevede altfel, această regulă se aplică pentru
toate cazurile în care două sau mai multe tipuri sunt evaluate ca și tipuri câștigătoare.
Exemplu: cursa de atletism/motociclism/ciclism/schi/etc., se termină la egalitate după victoria sportivului A (cota 5,00)
și a sportivului B (cota 8,00).
Utilizatorii care au pariat 10 Ron pe sportivul A primesc 25 Ron (cota înmulțită cu miza și împarțită la numărul de tipuri
ghicite = 5,00 X 10:2).
Utilizatorii care au pariat 10 Ron pe sportivul B primesc 40 Ron (8,00 X 10:2).
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă.
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ARTICOLUL 27. VOLEI PE PLAJĂ
27.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
27.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Handicap puncte, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
Organizatorul nu este obligat să declare un teren neutru și nu este necesar să ia în considerare locul desfășurării
meciului. În timpul formării evenimentului, ca și prim participant nu este obligat sa evidențieze gazda, astfel
schimbarea echipei nu este considerată o eroare în eveniment (de exemplu, Australia - Noua Zeelandă, deși meciul
este jucat în Noua Zeelandă).
Schimbarea echipei este considerată a fi o eroare în cazul în care unul dintre participanți lipsește/definit eronat și
anume este înlocuit de o altă echipă (de exemplu, în ofertă este Australia - Noua Zeelandă și joacă Australia - Franța
înainte de începrea evenimentului, toate pariurile sunt nule, iar cota calcuată este de 1,00.
În cazul în care în oferta de pariere există meciuri unde echipele feminine ale cluburilor sau cele internaționale se
întâlnesc, organizatorul nu este obligat să specifice asta. Titlul competiției va indica acest lucru (de exemplu: Titlul
competiției va fi Franța Liga 1 F de unde reiese clar ca “F” înseamnă Femei).
ARTICOLUL 28. TENIS DE MASĂ
28.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
28.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Handicap puncte, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
28.3. În cazul în care jucătorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului, din cauza
abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, descalificare, etc.) pariul se consideră nul şi se calculează cu cotă
1,00.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucători, se calculează
cu cotă 1,00.
ARTICOLUL 29. BADMINTON
29.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
29.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Handicap puncte, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, Clasare, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
29.3. În cazul în care jucătorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului, din cauza
abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, descalificare, etc.) pariul se consideră nul şi se calculează cu cotă
1,00.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucători, se calculează
cu cotă 1,00.
ARTICOLUL 30. ȘAH
30.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
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30.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Câștigator meci, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
30.3. În cazul în care jucătorii au terminat meciul înainte de parcurgerea etapelor normale ale jocului, din cauza
abandonului unuia dintre ei (accidentare, renunţare, descalificare, etc.) pariul se consideră nul şi se calculează cu cotă
1,00.
Dacă evenimentul este contramandat înainte de începere din cauza abandonului unuia dintre jucători, se calculează
cu cotă 1,00.
ARTICOLUL 31. BANDY, IN-LINE HOCHEI
31.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
31.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Câștigă meciul, Handicap, Total goluri, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
ARTICOLUL 32. FLOORBALL
32.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
32.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Câștigă meciul, Handicap, Total goluri, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
ARTICOLUL 33. PESAPALLO
33.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
33.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Handicap, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
ARTICOLUL 34. NETBALL
34.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
34.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Handicap, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
ARTICOLUL 35. CRICKET
35.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
35.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Handicap, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, etc.
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Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
ARTICOLUL 36. BASCHET 3X3
36.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
36.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Câștigă meciul, Handicap, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
ARTICOLUL 37. SQUASH
37.1. Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunţuri oficiale.
Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.
37.2. Pentru această disciplină sportivă pot exista urmatoarele tipuri de pariuri:
Rezultat Final, Câștigă meciul, Handicap, Total puncte, Câștigător turneu, Duel, etc.
Organizatorul poate introduce și alte tipuri de pariuri, ce vor fi explicate în ofertă. Interpretarea acestor tipuri de
pariuri este similară cu explicația pariurilor anterioare, de la celelalte sporturi.
CAPITOLUL VI - PARIURILE PE EVENIMENTE NON-SPORTIVE
ARTICOLUL 1.
1.1. Condițiile declarate în această secțiune se aplică tuturor ofertelor care nu pot fi clasificate în mod rezonabil în
diferite categorii sportive (Ex. Programe TV, Politică, Premii & Decernări, Concursuri de frumusețe, Divertisment,
eSPORTS, etc.).
1.2. Dacă nu este altfel specificat mai jos sau referitor la oferta de pariere, toate pariurile care se încadrează în această
secțiune sunt valabile până la declararea oficială a unui rezultat, indiferent de întârzierile la anunțare, runde
suplimentare de vot, etc. care pot fi necesare pentru stabilirea rezultatului care trebuie anunțat.
Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate la locul desfășurării evenimentului. Eventualele investigații
ulterioare realizate de către autoritățile competente, vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt
realizate în aceeași zi cu cea a finalizării evenimentului.
Orice investigație realizată în ziua / zilele următoare nu va fi luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul
acesteia.
1.3. Atunci când apare o egalitate în cadrul unui eveniment (de ex. doi câștigători, două locuri doi sau altele), pariul se
va împărți în mod corespunzător.
1.4. Pariurile care se referă la îndepărtarea unui participant sunt valabile doar pentru următoarea emisiune
programată. Orice modificări ale metodelor de evacuare, numărul și/sau poziția participanților eliminați în cadrul
aceluiași program sau oricare alți factori care nu erau prevăzuți în mod rezonabil vor rezulta în anularea pariurilor
referitoare la „Următoarea evacuare" sau „Următoarea eliminare".
1.5. Pariurile de orice fel sunt acceptate numai pe o bază unică și nu pot fi combinate cu alte evenimente.
CAPITOLUL VII - PARIURILE PE EVENIMENTE LIVE
ARTICOLUL 1.
1.1. Pariurile LIVE sunt pariurile pe care Jucătorii pot paria înaintea sau pe parcursul desfășurării evenimentului sportiv.
1.2. Cotele și Oferta se pot schimba în timpul desfășurării evenimentului, iar informațiile, privind fiecare schimbare de
curs, se transmit automat pe pagina de website a Organizatorului.
Notă: În situația în care, de la momentul plasării pariului şi până la înregistrarea biletului în sistem, asupra cotei s-au
dispus modificări, cota valabilă este cea înscrisă pe biletul de pariere, cu excepția situațiilor prevăzute de Regulament.
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1.3. Dacă rezultatul unui tip de pariu nu se poate verifica oficial, ne rezervăm dreptul de a amâna validarea până la
confirmarea oficială.
1.4. Dacă s-au oferit tipuri de pariuri când rezultatul era deja cunoscut, ne rezervăm dreptul de a acorda cotă 1,00
oricărui pariu.
1.5. În cazul oricăror cote afișate sau calculate în mod evident incorect, ne rezervăm dreptul de a plăti cota de piață
sau Cotă 1,00. Este inclusă și deviația cu mai mult de 100% a plății în comparație cu media pieței.
1.6. În cazul în care transmisia este abandonată și meciul se finalizează în mod regulat, toate pariurile vor fi decise
conform rezultatului final. Dacă rezultatul unui tip de pariu nu se poate verifica oficial, ne rezervăm dreptul de a acorda
cotă 1,00 pariului.
1.7. În cazul validării incorecte a pariurilor, ne rezervăm dreptul de a le corecta în orice moment.
1.8. În cazul în care sunt încălcate regulile generale ale unui sport, ne rezervăm dreptul de a acorda cotă 1,00 oricărui
pariu (ex: durate reprize neobișnuite, procedură de numărare, formatul meciului etc.).
1.9. În cazul în care regulile și formatul unui meci diferă față de informațiile implicite, ne rezervăm dreptul de a acorda
cotă 1,00 oricărui pariu.
1.10. În cazul în care un meci nu se finalizează sau nu se desfășoară în mod regulat (ex: descalificare, întrerupere,
retragere, etc.), toate pariurile nedecise se vor considera nule.
1.11. Un bilet poate conţine atât evenimente pre-meci cât și evenimente live.
CAPITOLUL VIII. PARIURI PE SPORTURI ELECTRONICE ( E-SPORTS)
1. Pariurile se omologhează pe baza rezultatelor oficiale anunțate de forurile competente din cadrul competițiilor, din
transmisii TV sau din API-ul (interfața de programare) a jocului. În caz de neprezentare a vreunui participant, toate
pariurile sunt nule.
2. Dacă un eveniment este jucat înainte de data/ora de start stabilită inițial iar pariurile sunt plasate după data/ora de
start oficială, acestea vor fi considerate nule. Toate pariurile plasate înainte de data/ora de start reală vor fi valide.
3. În cazul în care un eveniment nu se joacă la data/ora stabilită inițial și nu se rejoaca în decurs de 48 de ore, toate
pariurile plasate pe acel eveniment sunt nule.
4. În cazul în care o echipă își schimbă numele ca rezultat al aderării la altă organizație, nu este considerată o deviere
semnificativă iar pariurile vor fi valide.
5. Dacă un meci, o hartă, o rundă etc. nu sunt finalizate (parcurgând toate etapele normale ale desfășurării), pariurile
indecise vor fi considerate nule.
6. În cazul în care un meci, o hartă, o rundă etc. sunt rejucate ca urmare a unor probleme tehnice sau din pricina unor
deconectări, situații care nu au legătură cu participanții, pariurile indecise vor fi considerate nule.
7. Dacă o echipă abandonează meciul sau competiția sau se retrage înainte de începerea acesteia, toate pariurile
indecise vor fi nule iar în cazul în care un meci nu se finalizează sau nu se desfăsoară în mod regulat (ex: descalificare,
întrerupere, retragere, etc.), toate pariurile nedecise se vor considera nule.
8. Dacă rezultatul unui tip de pariu nu se poate verifica oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a amâna validarea
pană la confirmarea oficială sau de a acorda cotă 1,00 pariului.
9. Dacă s-au oferit tipuri de pariuri când rezultatul era deja cunoscut iar acestea au fost disponibile la pariere,
Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda cotă 1,00 oricărui pariu.
10. În cazul oricăror cote afișate sau calculate în mod evident incorect, ne rezervăm dreptul de a plăti cota de piată sau
Cotă 1,00. Este inclusă și deviația cu mai mult de 100% a plătii în comparație cu media pieței.
11. În cazul în care live-streaming-ul este abandonat și meciul se finalizează în mod regulat, toate pariurile vor fi decise
conform rezultatului final.
12. În cazul validării incorecte a pariurilor, ne rezervăm dreptul de a le corecta în orice moment.
13. În cazul în care sunt incălcate regulile generale de joc ale unui e-sport, ne rezervăm dreptul de a acorda cotă 1,00
oricărui pariu.
72

Global Interactive Solution Limited
Sediu: Level 3, Suite no. 1945, Tower Business Center, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta
Număr de înregistrare (Registrul Companiilor Malta): C79990/16.03.2017

14. În cazul în care regulile și formatul unui meci diferă fată de informațiile implicite, ne rezervăm dreptul de a acorda
cotă 1,00 oricărui pariu.
15. Organizatorul are dreptul de a suspenda omologarea pariurilor, în cazul în care rezultatele întrecerilor sunt suspecte
de manipulare, respectiv dacă există bănuială fondată privind manipularea rezultatului întrecerii de către participanți
sau de către terți, dacă există dovezi de fraudare a pariului sau dacă organisme abilitate, investighează, constată și fac
public fraudarea / manipularea unui eveniment. În acest caz, precum și pentru orice reclamație, clientul se va adresa în
scris, prin email la adresa: contact@winbet.ro.
COUNTER STRIKE
1. Rezultat final
Se indică rezultatul final de la sfârşitul meciului.
Variante:
1 – Echipa 1 câștigă meciul
X – Egalitate la finalul meciului
2 – Echipa 2 câștigă meciul
2. Handicap Hărti
Se indică echipa care va câștiga cele mai multe hărți în meci, după aplicarea handicapului specificat.
Variante:
H1 – Echipa 1 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
H2 – Echipa 2 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
3. Total Hărți
Variante:
Se indică dacă numărul total de hărți jucate este Peste sau Sub numărul specificat în ofertă.
S – În meci se joaca Sub granița de Hărți specificate în ofertă
P – În meci se joaca Peste granița de Hărți specificate în ofertă
4. Scor corect Cel mai bun din “n” (în Hărți)
Se indică scorul corect la hărți la finalul meciului
5. Harta “n” - Câștigător (incl. Overtime)
Se indică câștigătorul Hărții “n” (incl.Overtime)
1 – Echipa 1 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
2 - Echipa 2 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
6. Harta “n” – Handicap Runde (incl. Overtime)
Se indică câștigătorul Hărții “n” (incl.Overtime) dupa aplicarea handicapului la runde specificat în ofertă
H1 – Echipa 1 câștigă harta “n” dupa aplicarea handicapului la runde specificat în ofertă
H2 – Echipa 2 câștigă harta dupa aplicarea handicapului la runde specificat în ofertă
7. Harta “n” - Total Runde (incl. Overtime)
Se indică dacă numărul total de runde jucate în harta este Sub sau Peste numărul specificat în ofertă
S – În harta se joaca Sub granița de runde specificate în ofertă
P – În harta se joaca Peste granița de runde specificate în ofertă
8. Harta “n” – Rezultat final
Se indică rezultatul final în harta “n”.
1 – Echipa 1 câștigă harta “n”
X – Rezultat de egalitate la finalul Hărtii “n”
2 - Echipa 2 câștigă harta “n”
9. Harta “n” – Va fi Overtime
Se indică dacă va fi Overtime în harta “n”
DA – În harta “n” va fi Overtime
NU – În harta “n” nu va fi Overtime
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10. Harta “n” - Primul Kill
Se indică cine va avea Primul Kill în harta “n”
1 – Echipa 1 va avea primul kill în harta “n”
2 – Echipa 2 va avea primul kill în harta “n”
11. Harta “n” Runda “n” – Câștigător
Se indică echipa care va câștigă runda “n” din harta “n”
1 – Echipa 1 câștigă runda “n” din harta “n”
2 - Echipa 2 câștigă runda “n” din harta “n”
12. Harta “n” Runda cuțite – Câștigător
Se indică echipa care va câștigă runda de cutite din harta “n”
1 – Echipa 1 câștigă runda cutite din harta “n”
2 - Echipa 2 câștigă runda cutite din harta “n”

DOTA 2
1. Rezultat final
Se indică rezultatul final de la sfârşitul meciului.
Variante:
1 – Echipa 1 câștigă meciul
X – Egalitate la finalul meciului
2 – Echipa 2 câștigă meciul
2. Handicap Hărți
Se indică echipa care va câștiga cele mai multe hărți în meci, după aplicarea handicapului specificat.
Variante:
H1 – Echipa 1 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
H2 – Echipa 2 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
3. Total Hărți
Variante:
Se indică dacă numărul total de hărți jucate este Peste sau Sub numărul specificat în ofertă.
S – În meci se joaca Sub granița de Hărți specificate în ofertă
P – În meci se joaca Peste granița de Hărți specificate în ofertă
4. Scor corect Cel mai bun din “n” (în Hărți)
Se indică scorul corect la hărți la finalul meciului
5. Harta “n” - Câștigător (incl. Overtime)
Se indică câștigătorul Hărții “n” (incl.Overtime)
1 – Echipa 1 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
2 - Echipa 2 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
6. Harta “n” – Primul Aegis
Se indică echipa care dobândeşte primul Aegis
1 – Echipa 1 dobândeşte Primul Aegis în Harta “n”
2 – Echipa 2 dobândeşte Primul Aegis în Harta “n”
7. Harta “n” – Primul Barracks
Se indică echipa care doboară primul Barracks
1 – Echipa 1 doboară primul Barracks în Harta “n”
2 – Echipa 2 doboară primul Barracks în Harta “n”
8. Harta “n” – Primul Tower
1 – Echipa 1 doboară primul Tower în Harta “n”
2 – Echipa 2 doboară primul Tower în Harta “n”
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9. Harta “n” – Victorie la Kill-uri
1 – Echipa 1 câștigă la Kill-uri în Harta “n”
2 – Echipa 2 câștigă la Kill-uri în Harta “n”
10. Harta “n” – Handicap la Kill-uri
1 – Echipa 1 câștigă la Kill-uri în Harta “n” după aplicarea Handicapului din ofertă
2 – Echipa 2 câștigă la Kill-uri în Harta “n” după aplicarea Handicapului din ofertă

LEAGUE OF LEGENDS
1. Rezultat final
Se indică rezultatul final de la sfârşitul meciului.
Variante:
1 – Echipa 1 câștigă meciul
X – Egalitate la finalul meciului
2 – Echipa 2 câștigă meciul
2. Handicap Hărți
Se indică echipa care va câștiga cele mai multe hărți în meci, după aplicarea handicapului specificat.
Variante:
H1 – Echipa 1 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
H2 – Echipa 2 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
3. Total Hărți
Variante:
Se indică dacă numărul total de hărți jucate este Peste sau Sub numărul specificat în ofertă.
S – În meci se joaca Sub granița de Hărți specificate în ofertă
P – În meci se joaca Peste granița de Hărți specificate în ofertă
4. Scor corect Cel mai bun din “n” (în Hărți)
Se indică scorul corect la hărți la finalul meciului
5. Harta “n” - Câștigător
Se indică câștigătorul Hărții “n” (incl.Overtime)
1 – Echipa 1 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
2 - Echipa 2 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
6. Harta “n” – Primul Kill
1 – Echipa 1 dobândeşte Primul Kill în Harta “n”
2 – Echipa 2 dobândeşte Primul Kill în Harta “n”
7. Harta “n” – Primul Tower
Se indică echipa care doboară primul Tower
1 – Echipa 1 doboară primul Tower în Harta “n”
2 – Echipa 2 doboară primul Tower în Harta “n”
8. Harta “n” – Primul Dragon
Se indică echipa care doboară primul Dragon
1 – Echipa 1 doboară primul Dragon în Harta “n”
2 – Echipa 2 doboară primul Dragon în Harta “n”
9. Harta “n” – Primul Baron
Se indică echipa care doboară primul Baron
1 – Echipa 1 doboară primul Baron în Harta “n”
2 – Echipa 2 doboară primul Baron în Harta “n”
10. Harta “n” – Primul Inhibitor
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Se indică echipa care doboară primul Inhibitor
1 – Echipa 1 doboară primul Inhibitor în Harta “n”
2 – Echipa 2 doboară primul Inhibitor în Harta “n”

STARCRAFT
1. Rezultat final
Se indică rezultatul final de la sfârşitul meciului.
Variante:
1 – Echipa 1 câștigă meciul
2 – Echipa 2 câștigă meciul
2. Handicap Hărți
Se indică echipa care va câștiga cele mai multe hărți în meci, după aplicarea handicapului specificat.
Variante:
H1 – Echipa 1 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
H2 – Echipa 2 câștigă meciul dupa aplicarea handicapului la hărți specificat în ofertă
3. Total Hărți
Variante:
Se indică dacă numărul total de hărți jucate este Peste sau Sub numărul specificat în ofertă.
S – În meci se joaca Sub granița de Hărți specificate în ofertă
P – În meci se joaca Peste granița de Hărți specificate în ofertă
4. Scor corect Cel mai bun din “n” (în Hărți)
Se indică scorul corect la hărți la finalul meciului.
5. Harta “n” - Câștigător
Se indică câștigătorul Hărții “n” (incl.Overtime)
1 – Echipa 1 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)
2 - Echipa 2 câștigă Harta “n” (incl. Overtime)

Organizatorul va oferi, de asemenea, pariuri legate de (dar nu limitate la) următoarele discipline: Call Of Duty,
Hearthstone, King of Glory, Overwatch, Rocket League, Rainbow Six, Heroes of the Storm, Hearthstone, Street Fighter,
World of Tanks, NBA2K, FIFA, etc.

Organizatorul poate adăuga în ofertă orice alte evenimente care vor fi, supuse normelor generale, dacă nu sunt descrise
în mod specific în cuprinsul prezentului Regulament.
CAPITOLUL IX. DISPOZIȚII FINALE
1.1 Regulamentul pentru pariuri in cota fixa on-line al organizatorului este aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri
de Noroc si produce efecte pentru jucători de la data publicării pe website-ul www.winbet.ro.
1.2. Eventualele litigii între Organizator și participanții la jocul de noroc vor fi solutionate pe cale amiabilă, în termen
de 10 de zile lucrătoare de la primirea sesizarii catre Organizator. Din momentul înregistrării reclamatiei, dreptul la
plata castigului se suspenda pana la solutionarea litigiului. Daca litigiul nu se poate solutiona pe cale amiabila, atunci
acesta se va solutiona de catre instanta judecatoreasca competentă de la domiciliul Participantului.

GLOBAL INTERACTIVE SOLUTION LIMITED,
Prin reprezentant autorizat,
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