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                                 I. CONDIŢII GENERALE 

 

1. Condiţiile de mai jos, acceptate de persoana care pariază la încheierea pariului, sunt valabile pentru 

toate pariurile. 

2. Părţile care participă la pariu sunt: Organizatorul, S.C. BET MASTER S.R.L., sau persoanele care 

procedează în numele acestuia (în continuare împreună ca “Organizator”) şi persoana care pariază, 

obligatoriu persoană fizică. Evenimentele, pentru care pot fi încheiate pariurile, sunt stabilite de către 

Organizator. 

3. Prezentele condiţii sunt publicate de Organizator în forma corespunzătoare, in locațiile destinate 

pariurilor sportive sau prin vizualizarea pe terminalele de pariuri sportive cu autoservire, respectiv pe 

pagina de internet proprie. 

4. Legătura dintre persoana care pariază şi Organizator este reglementată de legea privind pariurile 

în vigoare în România. În lipsa altor reglementări obligatorii, referitoare la autoritatea pentru pariuri, 

instanța competentă are dreptul de a reglementa litigiile care apar ca urmare a încheierii pariurilor sau 

jocurilor sau în legătură cu acestea, având competenţa conform sediului judeţului organizatorului. 

5.  Persoana care pariază garantează că:  

a. În momentul încheierii pariului, în baza reglementărilor în vigoare a împlinit vârsta limită legală 

(18 ani) şi corespunde tuturor cerinţelor legale (capacitate de exercitiu), în baza cărora poate 

încheia acordul;  

b. În legătură cu evenimentul care constituie obiectul pariului, nu dispune de niciun fel de 

informaţie despre rezultat înainte de încheierea acordului;  

c. Pentru încheierea acordului, poate dispune după judecata sa de miză, iar sumele nu provin din 

activităţi contrare legii;  
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d. Înainte de începerea activităţii comerciale încheiate cu Organizatorul, a citit, a acceptat şi a 

înțeles condiţiile afişate, respectiv vizualizate pe terminal. Organizatorul nu-şi asumă 

responsabilitatea pentru participarea la activităţi de pariuri care nu sunt legale din punctul de 

vedere al reglementărilor juridice în vigoare.  

e. Este complet edificat asupra dispoziţiilor legale care vizează persoana sa. Organizatorul atrage 

atenţia, că participarea la pariuri sau încheierea pariurilor sunt ilegale pentru persoane cu 

vârsta sub 18 ani. Pentru respectarea acestei dispoziţii legale, Organizatorul îşi rezervă dreptul 

de a stabili vârsta persoanei care pariază, referitor la aceasta poate solicita prezentarea unui 

document oficial de identitate.  

f. Nu se află sub influenţa alcoolului sau a narcoticelor. 

g. Nu este angajat sau aparţinător (rudă de gradul I) al vreunui angajat al Organizatorului. 

h. Nu este proprietarul sau chiriaşul unui spatiu comercial în care organizatorul desfasoara 

activitatea de jocuri de noroc de tip pariuri in cota fixa. 

6. Organizatorul are dreptul de a refuza un pariu, dacă una dintre condiţiile enumerate de punctul 5 

nu este îndeplinită, în acelaşi timp înainte de acceptarea pariului poate solicita modificarea mizei şi/sau 

poate modifica coeficienţii de câştig (cotele) înainte de încheierea pariului. De asemenea, Organizatorul 

poate stabili după părerea sa, coeficienţii de câştig şi limitele de plată/câştig referitoare la persoana care 

pariază, respectiv fără nicio motivare ulterioară, poate interzice unora dintre clienţi să utilizeze serviciile 

sale, în cazul în care aceştia au încălcat în mod repetat cele cuprinse în prezentul regulament. 

7. În conformitate cu legislaţia în materia jocurilor de noroc, persoanele sub 18 ani, partenerii, acţionarii 

semnificativi, membrii echipei manageriale şi ai corpului de control al organizatorului licenţiat de jocuri de 

noroc, proprietarul sau chiriaşul unui local în care se desfăşoară jocuri de noroc, angajaţii operatorului de 

jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relaţie 

de interdependenţă. Personalul O.N.J.N. nu poate participa la jocuri de noroc operate în România de 

persoane juridice private. Persoanele sub 18 ani nu au drept de acces în incinta agențiilor Organizatorului. 

Pentru aceasta, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita potenţialului client prezentarea actului de 

identitate. Se interzice participarea la jocurile de noroc a persoanelor care nu deţin asupra lor acte de 

identitate valabile. 

8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta clientele si are posibilitatea de a dispune masura excluderii 

unui Client din incinta locatiilor sale, pentru oricare dintre situatiile enumerate mai jos: 

- Tulburarea ordinii si linistii publice, prin aducerea unor injurii, amenintari la adresa Angajatilor sai; 

- Amenintarea angajatilor sai; 

- Savarsirea de catre Client, in cadrul locatiilor sale, de fapte, acte sau gesture obscene, expresii jignitoare 

sau vulgare; 

- Distrugerea bunurilor Societatii sau Partenerilor Organizatorului; 

- Provocarea ori participarea efectiva de catre un Client, la scandal, in cadrul locatiilor Organizatorului; 

- Incalcarea dispozitiilor legale privind interdictia fumatului in cadrul locatiilor; 

- Accesul in stare de ebrietate si/sau cu bauturi alcoolice, in cadrul locatiilor de catre Clienti. 

9. Încheierea acordului de pariu presupune, că pariul încheiat de persoana care pariază a fost aprobat 

de către Organizator. 

10. La interpretarea acordului, au importanță decisivă numai evidențele si documentele 

Organizatorului. La realizarea unui pariu, persoana care pariază acceptă exactitatea evidențelor si a 

documentelor Organizatorului. Organizatorul nu ia în considerație reclamațiile ulterioare. 
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11. În cazul în care – dintr-un motiv oarecare – acordul n-a fost stabilit, sau nu poate fi stabilit, pariul 

este declarat nevalabil, și suma pariată este înapoiată persoanei care pariază. 

12. După încheierea acordului de pariu, persoana care pariază nu mai dispune de dreptul unilateral de 

renunțare, cu excepția cazului în care pe tichetul de pariu au fost trecute date care sunt în mod echivoc 

eronate. În acest caz renunțarea poate fi realizată în intervalul de 5 minute de la formularea pariului (în 

măsura în care vreun eveniment vizat pe pariu nu a început încă). În acest caz suma pariată va fi returnată 

persoanei în cauză. 

13. Persoanei care face pariul îi este interzis să parieze pe evenimente în care este vizată. De asemenea 

nu poate face pariuri nici pentru persoanele care sunt vizate în evenimentul dat. În cazul încălcării acestei 

condiții, Organizatorul are dreptul să anuleze pariurile, respectiv să refuze plata sumelor câștigate și 

returnarea sumelor plătite pentru pariu. Nu se află în sarcina Organizatorului să știe dacă persoana care a 

pariat a încălcat sau nu condiția de mai sus; de aceea Organizatorul are dreptul ca după luarea la cunoștință 

a încălcării condiției, în orice moment să poată adopta măsuri corespunzătoare. 

14. După omologarea oficială a rezultatului ultimei alegeri/eveniment pentru care a fost încheiat pariul, 

Organizatorul se obligă a plăti câștigurile în termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare. 

15. Persoana care pariază nu are dreptul, să formuleze cu plată, sau cu titlu gratuit, împotriva 

Organizatorului, creanțe provenite din acordul de pariu, sau să folosească aceste creanțe pentru realizarea 

oricărei alte tranzacții. De asemenea, cu acest fel de creanțe, nu pot fi echilibrate creanțele formulate de 

către organizator. 

16. Organizatorul a împuternicit firma sau persoana („Operator”), care asigură funcționarea agenției 

de pariuri, respectiv a terminalelor de pariuri sportive cu autoservire, să încheie pariuri pentru persoanele 

care pariază, în numele Organizatorului. 

17. Pariurile sunt formulate, primite și realizate în locația a cărei funcționare este asigurată de 

Operator. 

18. Prin acceptarea prezentelor Condiții generale, persoana care face pariuri confirmă că participarea 

sa la pariu/joc are un caracter personal și că utilizează terminalele în exclusivitate pentru placerea sa 

personală. Organizatorul respinge orice interes comercial sau profesional din partea persoanei care pariază. 

19. Toate datele și orele apărute în cursul pariului se bazează pe Ora Est-europeană (GMT+2). 

20. Prezentele Condiții Generale apar pe terminale în limba română. 

21. Un pariu înaintat în momentul corespunzător, în caz normal este primit de Organizator prin 

apăsarea butonului „PARIAȚI”, presupunând că pe terminal există prevăzută o sumă suficientă pentru 

încheierea pariului. Astfel, orice altă declarație ulterioară de acceptare a Organizatorului nu poate influența 

încheierea acordului. 

222. În cazul în care la încheierea pariului în terminal nu există prevăzuți suficienți bani, și în cazul în 

care restul nu este completat la timp în terminal, Organizatorul poate refuza pariul, sau îl poate accepta 

cu suma care tocmai este disponibilă pe  terminal. 

23. În cursul pariurilor sumele de pariu sunt primite în RON și plățile vor fi realizate în aceeași monedă. 

24. La formularea ofertelor de pariuri sportive, organizatorul ia în considerație prevederile Hotărârii 

Guvernului 111/2016, conform cărora în cursul activității sale, organizatorul de pariuri trebuie să plătească 

cel puțin 60% din sumele puse pe pariuri. 

În cazul în care suma câștigurilor plătite nu ajunge la 60% din suma plătită pentru pariuri, 

organizatorul trebuie să realizeze la sfârșitul anului o tragere la sorți specială printre biletele de pariu 

necâștigătoare, prin aceasta se asigură realizarea procentului legal de plată. Cu privire la tragerile speciale 
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(condiții de participare, câștiguri trase la sorți, locul și momentul tragerii) persoanele care pariază sunt 

informate pe pagina oficială de internet a organizatorului. 

25. Pe biletul de pariu sunt trecute următoarele date: 

- Datele de firmă ale organizatorului (logo, nume, sediu, cod fiscal, număr de înregistrare, numărul 

autorizației de organizator); 

- Locul și momentul încheierii pariului; 

- Competitorii evenimentului (se accepta și prescurtări); 

- Pronosticul ales de client; 

- Factorul de castig aferent fiecărui eveniment (cotă); 

- Suma pariată;  

- Câștigul posibil sau altă informație (ex. N/A) în cazul în care, biletul este de tip sistem sau conține 

combinații matematice, astfel încat caștigul exact se stabilește în funcție de rezultatele obtinuțe; 

- Numărul de identificare și codul de bare al biletului de pariu; 

- Alte detalii. 

26.       În cazul în care clientul dorește returnarea banilor introduși în terminalul de pariere, această 

optiune este posibilă prin apăsarea butonului “Incasare”. Prin apăsarea acestui buton, terminalul va emite 

un cupon, numit “Cupon Rest” cu valoarea disponibilă pe terminal, afișată in poziția credit în momentul 

emiterii. Clientul are obligația de a se duce la casieria locației de unde a emis acest “Cupon rest” pentru a 

încasa contravalorea acestuia. Valabilitatea acestui “Cupon Rest” expira in 5 zile calendaristice din 

momentul emiterii. 

27.       Numărul de bilete ce pot fi solicitate de către un client este nelimitat, insa Organizatorul îşi rezervă 

dreptul de a nu accepta un al doilea bilet identic (sau mai multe bilete identice) de la acelaşi client. De 

asemenea, Organizatorul, fără a fi obligat să ofere explicaţii asupra motivelor sale, îşi rezervă dreptul de 

a nu accepta pariuri de la unii Jucatori sau de a solicita diminuarea mizei pentru un bilet. 

28.  Organizatorul isi rezervă dreptul de a solicita părăsirea locatiei, persoanelor care nu participă la 

jocurile de noroc desfasurate în incinta acesteia. 

29.        Este interzisă folosirea telefoanelor mobile în apropierea terminalelor. De asemenea, este interzisă 

fotografierea sau filmarea în incinta locatiei, indiferent de mijloacele tehnice folosite, de la aceasta făcând 

excepție sistemul de supraveghere video cu care este dotat punctul de lucru. 

30.       Pentru siguranța dumneavoastră, locatia este protejată și monitorizată video 24 ore, 7 zile pe 

săptămână, conform dispozițiilor din art. 16, ANEXA nr. 1 la Normele Metodologice din 2012 de aplicare a 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Capitolul II Cerințe 

minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, art. 16 conform cărora:.  

„(1) În sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spațiile în 

care funcționează mai puțin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum și în spațiile 

în care se desfășoară activități conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau 

depozitarea fondurilor de câștiguri, se asigură prezentele cerințe minimale de securitate.  

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa 

persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.  
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(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de 

casierie, de depozitare a valorilor și exteriorul intrării în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă 

de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care 

acced în spațiul respectiv.  

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție 

determinată, ancorate conform instrucțiunilor producătorului.  

(5) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare 

împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.” 

31.        Distrugerea echipamentelor de joc este interzisă. Infracțiunea de distrugere este sancționată cu 

închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală conform prevederilor Codului Penal aplicabile. 

32.           Societatea este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele biometrice (imaginea) 

ale tuturor clienților care participă la jocurile de noroc organizate de Societate. Scopul acestei prelucrări 

este îndeplinirea cerințelor legale pentru desfășurarea activității de jocuri de noroc. Temeiul legal în baza 

căruia Societatea prelucrează aceste date este art. 16 din Capitolul II al ANEXEI nr. 1 la Normele 

Metodologice din 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor. 

 

         II. REGULI GENERALE DE PARIERE 

 

1. Factorii de câștig (Cotele) 

 Cotele pot să varieze și uneori pot fi limitate la diferite mize de depunere. Cotele pot să varieze din 

timp în timp, reflectând variațiile intervenite pe piață sau schimbările referitoare la eveniment, ca de 

exemplu numărul golurilor. Variațiile factorilor de câștig (cotelor) nu influențează pariurile deja încheiate 

și confirmate. 

 Nu se garantează faptul că cotele (factorii de câștig) puse la dispoziție în cursul pariurilor curente 

vor fi accesibile pe întreaga durată a evenimentului şi nici dacă utilizatorul care face pariul în decursul unui 

joc, va accepta alte evenimente in decursul jocului, care eventual nu-i vor mai fi la dispoziţie. 

2. Miza Minimă/Câştig maxim: 

◦ Miza minima acceptată este de 1 RON. 

◦ Cu un bilet se poate câştiga maxim 100 000 RON. 

3. Evenimente nerealizate/amânate 

 Dacă în regulile ramurii sportive date nu se stabileşte altfel, pariurile făcute pentru întâlnirile 

nerealizate sau amânate îşi pierd valabilitatea, cu excepţia cazului în care întâlnirea este reprogramată şi 

este ţinută în decursul unei perioade de 24 de ore. În acest caz pariurile făcute rămân valabile. Toate 

pariurile care au fost deja stabilite la timpul intreruperii sau abandonului vor fi stabilite in conformitate cu 

rezultatul consemnat la momentul abandonului sau al intreruperii. 

4. Schimbarea locului de desfăşurare 

 În cazul în care o echipă nu joacă în locul publicat, pariurile făcute rămân valabile, cu excepţia 

cazului în care întâlnirea este mutată pe terenul adversarului (în cazul întâlnirilor internaţionale, pariurile 

sunt valabile atât timp cât întâlnirea se desfăşoară în aceeaşi ţară). Organizatorul îşi rezervă şi în acest 
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caz dreptul de a anula pariurile, dacă apreciază că modificarea locului de desfăşurare are influenţă 

semnificativă asupra cotelor întâlnirii. 

5. Erorile 

 Organizatorul face orice pentru ca declararea şi acceptarea pariurilor să se desfăşoare fără erori. 

În schimb, în cazul unei erori umane sau din cauza deteriorării echipamentului, un pariu este aprobat la 

un pret semnificativ modificat faţă de preţul publicat pe piaţa generală, valabil în timpul încheierii pariului 

(care conţine factorul de câştig, clauza de handicap şi alte condiţii şi detalii referitoare la pariu), 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula alegerile acceptate. Pariurile încheiate şi acceptate în perioada 

potrivită nu pot fi retrase sau modificate. Ca urmare, datoria utilizatorului este de a se convinge că toate 

detaliile pariurilor încheiate sunt corecte. 

6. Evenimente neprevăzute 

 În cazul pariurilor combinate/Pariurilor sistem nu sunt aprobate acele pariuri, în cazul cărora 

rezultatul unui pariu contribuie la rezultatul celuilalt pariu. În cazul în care este acceptat accidental, 

evenimentul cu cel mai mic coeficient este anulat. 

 În cazul în care evenimentele cuplate sunt organizate la date diferite, evenimentul cu data de 

desfăşurare mai târzie este anulat (de ex. pariu pe pilot, că va câştiga British Grand Prix şi pariu pe acelaşi 

pilot, că va câştiga şi campionatul). 

7. Pariuri întârziate 

 Pariurile pot fi încheiate numai pentru evenimente din viitor. În cazul în care deznodământul este 

deja cunoscut, dar nu apare încă în ofertă, pariurile efectuate care se referă la acesta se anulează (de ex. 

dacă se face un pariu referitor la primul gol, după ce primul gol s-a înscris deja). Dacă se face un pariu 

după începerea evenimentului sau suma de pariat încă nu a fost achitată, pariul îşi pierde valabilitatea 

(excepţie fac pariurile care pot fi încheiate în timpul desfăşurării evenimentului (In desfașurare/Live). 

8. Reglementarea decontării/pariului 

 După finalizarea unui eveniment, în scopul reglementării pariului, se iau în consideraţie rezultatele 

finale publicate imediat după încheierea meciului/evenimentului de către organul oficial corespunzător. 

Dacă regulile unei ramuri sportive nu dispun altfel, regula de mai sus este valabilă pentru orice eveniment. 

 Orice modificare ulterioară a rezultatului, care apare în cursul unei proceduri disciplinare, este 

neglijată.  

 În cazul în care nu există la dispoziţie un comunicat oficial cu privire la un eveniment, rezultatul 

este decis de către organizator pe baza datelor pe care le are la dispoziţie.  

 Organizatorul îşi rezervă dreptul ca în cazul unui meci nul, când un eveniment are mai mulţi 

câştigători, decât au fost stabiliţi iniţial, coeficienții pe evenimentul respectiv se declară nuli si primesc cota 

1.00. 

9. Datele cu privire la rezultatele pariurilor in desfașurare 

 În cursul „pariurilor in desfașurare/live” trebuie să se aibă în vedere că rezultatele momentane, 

timpul care a trecut şi durata de timp care a mai rămas din întâlnire sunt afişate pe terminale prin utilizarea 

meniului dedicat acestora, care sunt furnizate de terţe părţi, acestea putând întârzia, şi/sau putand fi 

nepunctuale. În cazul în care pentru stabilirea unui pariu utilizatorul se bazează pe aceste date, o face pe 

propria răspundere şi organizatorul nu-şi asumă răspunderea pentru orice pierdere (directă sau indirectă) 

care provine din aceasta. 

10. Înţelegere secretă 

 Clienţii îşi pot încheia pariurile înşişi. Declararea repetată a aceloraşi opţiuni poate conduce la 
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pierderea valabilităţii acestora. În acelaşi timp organizatorul poate retrage valabilitatea unor pariuri, în 

cazul în care consideră că, clienţii au avut o înţelegere secretă, sau dacă pariurile date au fost încheiate de 

unul sau mai mulţi clienţi într-o perioadă foarte scurtă de timp. 

11. Avantajul neloial (Rigging) 

 În cazul în care organizatorul suspectează că vreun eveniment este manipulat, îşi rezervă dreptul 

conform aprecierii sale, să: 

 - Suspende ofertele referitoare la oricare eveniment sau serie de evenimente;   

 - Să amâne şi/sau să reţină plata pentru evenimentele sau seria de evenimente vizate, până când 

integritatea evenimentului sau seriei de evenimente nu primeşte confirmare de la asociaţia sportivă 

valabilă, oficială.  

 De asemenea, în cazul în care manipularea evenimentului este confirmată de către asociaţia 

sportivă vizată şi pariul a fost încheiat referitor la eveniment sau la seria de evenimente, Organizatorul îşi 

rezervă dreptul ca la aprecierea sa, să anuleze pariurile încheiate pentru evenimentul dat cu persoane 

identificate care deţin informaţii interne sau cu persoane care conform firmei sunt în legătură cu 

evenimentul sau colaborează cu persoana menţionată. 

12. Persoane inoportune care pariază 

 Nu sunt admise pariurile referitoare la acele evenimente, la care participă şi persoana care pariază 

(„participant” poate fi o persoană care participă ca sportiv, atlet, proprietar, antrenor sau angajat al 

clubului vizat) sau care au loc din însărcinarea persoanelor participante. De asemenea, pariurile referitoare 

la asociaţii, cupe şi alte asemenea evenimente, în care clubul/organizaţia poate fi considerată ca 

participantă nu pot fi încheiate. În cazul în care aceste reguli sunt încălcate, întreprinderea îşi păstrează 

dreptul de a refuza plata câştigurilor şi a sumelor depuse pentru pariu, respectiv de a anula pariurile în 

discuţie. 

 Organizatorul nu poate fi tras la răspundere in cazul in care un participant, în sensul celor mai sus 

definite, pariază pe un eveniment la care participă. Ca urmare, Organizatorul are dreptul de a recupera 

eventualele sume, cu efectuarea paşilor necesari, în măsura în care ajunge la cunoştinţa Organizatorului, 

faptul că persoane inoportune care pariază sau persoane legate de acestea au încheiat pariuri, respectiv 

le declară la organizaţiile sportive corespunzătoare. 

13. Tipuri de pariuri pe evenimente sportive: 

- a) Pariu Simplu sau Individual : 

- Pariul pe un singur eveniment. 

- Pariu pe un singur eveniment cu 3 rezultate posibile (1, X, 2) si pariu dublu 1X, 2X. 

- Pariu pe un singur eveniment cu 2 rezultate posibile (1,2).  

- Pariu pe castigator sau locul/pozitia intr-un clasament.  

- Pariu pe rezultatul final sau rezultatul la pauza.  

- Pariu pe rezultat partial sau pariu pe evolutia evenimentului.  

- Pariu pe scorul unui eveniment.  

- Pariu pe numarul de goluri intr-un meci/repriza.  

- Pariu pe castigul unei echipe prin determinarea numarului de goluri, seturi etc.  

- Alte tipuri de pariuri. 

b) Pariul Multiplu sau Cumulat: 

 Reprezinta pariuri care permit parierea mai multor evenimente pe un singur bilet. Cota totală este 
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produsul cotelor aferente fiecărui eveniment de pe bilet. Jucătorul castigă dacă a presupus rezultatele 

corecte pentru toate pariurile de pe bilet și dacă respectă prezentul regulament de joc. 

 Pariurile invalide, respectiv evenimentele anulate sunt inmultite cu 1, la fel și în cazul evenimentelor 

intrerupte (din cauza vremii, insultarea arbitrului etc.), cu excepția oricarei situații care ar putea apărea in 

conformitate cu normele unui sport. 

 Nu este posibilă efectuarea pariurilor ce sunt solidare intre ele. De exemplu caștigarea 

campionatului unei echipe de fotbal si caștigul aceleiași echipe de fotbal intr-un pariu special handicap 0:1 

(ex: AC Milan castigator campionat si AC Milan : Ascoli, pronostic 1). 

c) Pariul Combinat sau Sistem: 

 Din oferta disponibilă să presupunem că se pariază un bilet pe mai multe evenimente (3-7). 

Jucătorul castigă daca din evenimentele pariate indică corect cel putin 2/3, 2/4, 2/5, 4/5, 2/6, 3/6, 4/6, 

5/6, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Sistemul afișează jucatorului, pariurile și caștigurile preconizate in baza 

coeficienților (rate de succes) inșirate mai sus, din care jucatorul poate sa aleagă cel mai potrivit.  

14.  Tip&Cash PLUS la Câștig:  

 Pariurile Tip&Cash PLUS la câștig sunt pariurile care îndeplinesc condiţiile referitoare la numărul 

minim de evenimente şi cotele minime impuse ale acestora. Avantajul pariului Tip&Cash PLUS la castig este 

creşterea valorică a câştigului potenţial în directă corelaţie cu anumite condiţii specifice. Informaţiile cu 

privire la aceste pariuri PLUS la câștig, precum şi condiţiile de acordare sunt puse la dispoziţia clienţilor în 

locatiile Organizatorului. 

           S.C. Bet Master S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau opri grila PLUS la câștig, în orice 

moment, orice modificare va fi pusă la dispoziție în locatiile Organizatorului cu cel puţin 24 ore înaintea 

datei intrării în vigoare. În cazul în care un eveniment primeşte cotă 1,00, în conformitate cu prezentul 

regulament, evenimentul nu va fi luat în considerare pentru condiţiile de minim impuse pentru pariul 

Tip&Cash PLUS la câștig.  

 Grila Tip&Cash PLUS la câștig nu se va aplica, daca asupra biletului se actioneaza funcția 

"Răscumparare bilet" (Early Cash Out).  

 Nu se încadrează în grila PLUS la câștig pariurile pe numere si pariurile virtuale. 

 Câştigul potenţial al pariului PLUS la câștig va fi înscris pe biletul de pariere astfel încât clienţii să 

aibă cunoştinţă de acesta. Biletele emise înaintea încetării perioadei de acordare a grilei de plusare vor fi 

luate în considerare pentru condițiile, valabile la momentul emiterii, impuse pentru pariul PLUS la câștig. 

15. Pariu COMBO:  

 Optiunea Pariu COMBO este pariul care oferă posibilitatea clientului de a selecta mai multe tipuri 

de pariu pentru același eveniment. În corelație cu selecțiile realizate, sistemul va genera o super cotă, pe 

care o va oferi spre acceptare clientului.   

  Optiunea Pariu COMBO, poate include maxim 10 tipuri de pariuri de la un singur eveniment. 

 Dacă un tip de pariu aferent opțiunii Pariu COMBO este anulat, atunci întregul pariu va fi anulat. De 

exemplu: dacă selecția dumneavoastră pentru tipul de pariu - Marcator nu joacă, atunci întregul Pariu 

COMBO va fi anulat, indiferent de rezultatul celorlalte selecții. 

 S.C. Bet Master S.R.L nu va fi raspunzator daca optiunea Pariu COMBO nu este disponibila din 

motive tehnice. 

 S.C. Bet Master S.R.L își rezervă dreptul de a revoca deciderea unui pariu creat cu ajutorul opțiunii 

Pariu COMBO, dacă pariul sau o selecție din pariu a fost validată eronat. 

S.C. Bet Master S.R.L  își rezervă dreptul de a accepta sau refuza orice pariu solicitat pentru orice 
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competitie, tip de pariu sau categorie de pariu care este inclusă la optiunea Pariu COMBO. 

S.C. Bet Master S.R.L  își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înlătura optiunea Pariu 

COMBO (sau oricare parte din aceasta) în orice moment, pentru orice eveniment, meci, tip de pariu sau 

client. 

S.C. Bet Master S.R.L  își rezervă dreptul de a înlătura opțiunea Pariu COMBO pentru orice client 

sau grup de clienți dacă are motive justificate să creadă că acel client sau grup de clienți utilizează optiunea 

în mod abuziv. 

 

    III. REGULI SPECIALE PE RAMURI SPORTIVE  

 

1. Fotbal american 

1.1. Reguli generale 

Toate sporturile, inclusiv cele jucate în America de Nord sunt prezentate ca Echipa gazdă vs. Echipa 

oaspete.   

1.1.1. Achitarea 

Dacă nu se specifică altfel, toate piețele sunt achitate după prelungiri.   

Dacă un rezultat este o remiză, dar nicio cotă nu a fost oferită pentru acel rezultat, toate pariurile pe 

această piață sunt nule. De exemplu, dacă un meci se termină cu o remiză (după prelungiri), toate pariurile 

pe piața “Money Line” (pariere meci) vor fi nule. 

1.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. Toate piețele care au fost 

decise la momentul întreruperii sau abandonului vor fi achitate în funcție de rezultatul la momentul 

întreruperii sau abandonului. De exemplu, toate pariurile pe Puncte Totale unde valoarea (de exemplu, 

34.5) a fost deja atinsă vor fi achitate. Toate pariurile pe piețe cu rezultate indecise vor fi nule.   

1.2. Money Line (Pariere Meci)  

Alegeți câștigătorul jocului. Dacă rezultatul este o remiză la sfârșitul prelungirilor, pariurile vor fi nule.   

Selecții posibile: Echipa gazdă, Echipa oaspete. 

1.3. Rezultatul Full-Time (excl. prelungiri) 

Alegeți rezultatul meciului la sfârșitul timpului regulamentar, fără prelungiri.   

Posibile selecții: Echipa gazdă, remiză, Echipa oaspete. 

1.4. Diferența de puncte/Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial. În pariurile pe piețe 

cu 2 rezultate pariurile sunt nule în cazul unei egalități de puncte după ce marja de handicap a fost aplicată. 

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: x.x-marja pentru Echipa gazdă, x.x-marja pentru Echipa oaspete.   

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Echipa gazdă, remiză, Echipa oaspete. 

1.5. Marja de câștig   

Alegeți marja prin care echipa specificată câștigă meciul inclusiv prelungirile. Două intervale diferite sunt 

posibile.   

1. Posibile selecții: Echipa gazdă cu 1-6 puncte, Echipa gazdă cu 7-12 puncte, Echipa gazdă cu 12+ puncte, 

remiză, Echipa Oaspete cu 1-6 puncte, Echipa Oaspete cu 7-12 puncte, Echipa Oaspete cu 12+ puncte. 
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2. Posibile selecții: Echipa Gazdă cu 1-7 puncte, Echipa Gazdă cu 8-14 puncte, Echipa Gazdă cu 15+ 

puncte, Remiză, Echipa Oaspete cu 1-7 puncte, Echipa Oaspete cu 8-14 puncte, Echipa Oaspete cu 15+ 

puncte 

1.6. Prima repriză – Rezultatul 

Alegeți rezultatul la prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

1.7. Prima repriză – Remiză nici un pariu 

Alegeți care echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

Prima repriză – Marja de puncte/prima repriză – Handicap 

Alegeți câștigătorul primei reprize, după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize. 

Pe piețele cu 2 rezultate pariurile sunt nule în cazul unei egalități după ce marja de handicap a fost 

aplicată. 

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: x.x-Marja pentru Echipa Gazdă, x.x-Marja pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

1.8. Pauza/Final  

Preziceți rezultatul la pauză și timpul regulamentar. Ambele rezultate trebuie să fie corecte.     

Prelungirile nu contează.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Remiză / Echipa Gazdă, Remiză / Remiză, Remiză / Echipa Oaspete, Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa 

Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete. 

1.9. Total Puncte (2way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea respectivă de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.10. Total Puncte (3way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci ca fiind peste (mai mult decât), între sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată de puncte. 

Posibile selecții: Sub x Puncte, Între x și y Puncte, peste y Puncte. 

1.11. Total Puncte – Echipa Gazdă (2way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de către Echipa Gazdă ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte 

și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.12. Total Puncte – Echipa Gazdă (3way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de către Echipa Gazdă ca fiind peste (mai mult decât), 

între sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. 

Posibile selecții: Sub x Puncte, Între x și y Puncte, peste y Puncte. 

1.13. Total Puncte – Echipa Oaspete (2way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de către Echipa Oaspete ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de 

puncte și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  
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Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.14. Total Puncte – Echipa Oaspete (3way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de către Echipa Oaspete ca fiind peste (mai mult decât), 

între sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. 

Posibile selecții: Sub x Puncte, Între x și y Puncte, peste y Puncte. 

1.15. Total goluri pe teren   

Alegeți numărul total de Goluri pe teren în meci.   

Posibile selecții: Peste x.5 Goluri pe teren, Sub x.5 Goluri pe teren. 

1.16. Total Touchdown 

Alegeți numărul total de Touchdowns în meci. 

Posibile selecții: Peste x.5 Touchdowns, Sub x.5 Touchdowns. 

1.17. Diferențe de puncte & Total Puncte/Handicap & Total Puncte 

Alegeți câștigătorul după ce Marja de handicap a fost aplicată și numărul total de puncte este înscris în 

întregul meci. Pariurile trebuie să le indice pe ambele.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă & Peste, Echipa Gazdă & Sub, Echipa Oaspete & Peste, Echipa Oaspete & 

Sub. 

1.18. Prima repriză - Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe pentru această perioadă va fi 

combinat. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.19. Prima repriză – Total Puncte – Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză de Echipa Gazdă ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferite ca valoarea dată de 

puncte și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.20. Prima repriză – Total Puncte – Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză de Echipa Oaspete ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferite ca valoarea dată de 

puncte și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.21. Repriza cu cel mai mare scor   

Alegeți repriza care va conține cel mai mare număr de puncte înscrise. Prelungirile nu contează. 

Posibile selecții: prima repriză, a doua repriză, egalitate 

1.22. Sfertul cu cel mai mare scor 

Alegeți sfertul care va conține cel mai mare număr de puncte înscrise. Prelungirile nu contează pentru al 

4-lea sfert.    

Posibile selecții: primul sfert, al doilea sfert, al treilea sfert, al patrulea sfert, egalitate 

Sferturile sunt egale dacă cel puțin două sferturi au împreună cel mai mare număr de puncte.     

1.23. Vor fi prelungiri? 

Alegeți vor fi prelungiri în meci.   

Posibile selecții: Da, Nu. 
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1.24. Par/impar (incl. OT) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în partidă ca fiind par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi 

combinat.   

Posibile selecții: impar, par. 

1.25. Par/ Impar  (excl. OT) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în partidă după timpul regulamentar de joc ca fiind par sau impar. 

Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: impar, par. 

1.26. Prima repriză – Impar/Par 

Alegeți numărul total de puncte în prima repriză ca fiind par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi 

combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

1.27. Al X-lea  sfert - Câștigătorul 

Alegeți rezultatul sfertului specificat. O remiză este posibilă. Prelungirile nu contează  pentru pariul pe al 

4-lea sfert.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

1.28. Al X-lea sfert – Diferențe de puncte/ al X-lea sfert – Handicap 

Alegeți câștigătorul sfertului specificat (X), după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul sfertului. 

Pe piețele cu 2 rezultate pariurile sunt nule în cazul unei egalități după ce marja de handicap a fost aplicată.   

Prelungirile nu contează pentru pariul pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: x.x-Marja pentru Echipa Gazdă, x.x-Marja pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

1.29. Al Xlea sfert – Total Puncte (2way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în sfertul specificat (X) ca fiind peste (mai mult decât) sau sub 

(mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și 

scorul total este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Prelungirile nu contează  pentru pariul pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

1.30. Al Xlea sfert – Total Puncte (3way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în Sfertul specificat (X) ca fiind peste (mai mult decât), între sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte.  

Prelungirile nu contează  pentru pariul pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Sub x Puncte, Între x și y Puncte, Peste y Puncte. 

1.31. Al Xlea sfert – golul pe teren 

Alegeți dacă va exista un Gol pe teren în Sfertul specificat (X) sau nu.  

Prelungirile nu contează  pentru pariul pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

1.32. Al Xlea sfert – Touchdown 

Alegeți dacă va exista un Touchdown în Sfertul specificat (X) sau nu.  

Prelungirile nu contează  pentru pariul pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

1.33. Următoarele puncte (Echipa) 

Alegeți care echipă va înscrie următoarea.   



13 

 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici una, Echipa Oaspete. 

1.34. Prima repriză – Următoarele Puncte (Echipa) 

Alegeți care echipă va înscrie următoarea în prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici una, Echipa Oaspete. 

1.35. Următoarele Puncte (tipul) 

Alegeți cum vor fi înscrise următoarele puncte de orice echipă.   

Posibile selecții: Touchdown, gol de teren, Siguranța, nici unul. 

1.36. Prima echipa la  X puncte 

Alegeți care echipă va înscrie numărul specificat (X) de puncte prima.  

Dacă nici una dintre echipe nu înscrie acest număr (X) de puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

1.37. Eșec pe teren propriu   

Alegeți dacă va exista sau nu un eșec pe teren propriu în meci.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

1.38. Gol pe teren propriu #X  

Alegeți cine înscrie al X-lea gol pe teren propriu. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un X  gol pe teren propriu, Echipa Oaspete. 

1.39. Touchdown #X 

Alegeți cine înscrie al X-lea Touchdown. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, nici un X Touchdown, Echipa Oaspete. 

1.40. Șansă Dublă (1X - 12 - X2) 

Alegeți una din cele trei opțiuni, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa Gazdă/Remiză), Echipa 

Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare echipă va câștiga (Echipa 

Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

1.41. Prelungiri 3way 

Alegeți câștigătorul prelungirilor.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

1.42. Pariuri directe 

Alegeți care echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șansa să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

1.42.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la un turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

 

2. Fotbal australian 

2.1. Reguli generale 

2.1.1. Meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.    
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Meciurile întrerupte sau amânate, care au loc într-un turneu, pariurile vor fi valabile cu condiția ca meciul 

să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

2.2. Pariere  Meci  

Alegeți care echipă va câștiga meciul. Dacă orice meci se termină cu o remiză, inclusiv prelungirile dacă se 

joacă, mizele vor fi rambursate cu excepția cazului în care un preț este oferit pentru remiză. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

2.3. Pariuri directe 

Alegeți care echipă va câștiga Liga/Prima Ligă 

Posibile selecții: toate echipele care au șansa să câștige Liga/Prima Ligă.    

2.3.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Ligii/Primei Ligi. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

3. Badminton 

3.1. Reguli generale 

3.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial al partidei. Partida trebuie să fie finalizată 

pentru ca pariurile să fie valabile. Pariurile vor fi anulate în cazul descalificării, pensionării sau altă formă 

de nefinalizare. Dacă o piață a fost deja stabilită înainte ca o partidă să fie abandonată (de exemplu, 

câștigătorul primului Set), toate pariurile pe această piață vor fi valabile.    

Dacă numărul total de seturi de jucat este modificat, pariurile pe partidă vor fi valabile, dar pariurile pe 

Scorul corect, Total Seturi și Total Puncte vor fi nule. 

3.1.2. Informații de abandonare/amânare  

Dacă o partidă este amânată sau reprogramată, pariurile vor fi valabile cu condiția ca partida să fie 

finalizată înainte de sfârșitul competiției.    

Partidele întrerupte sau amânate, care nu au loc într-un turneu (de exemplu, partide de expoziție) vor fi 

declarate invalide dacă nu sunt reluate și finalizate în 24 ore.   

3.2. Pariere Meci 

Alegeți care jucător va câștiga partida.   

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

3.3. Pariul pe Set 

Alegeți rezultatul final al partidei în seturi.   

Posibile selecții: 2:0, 2:1, 1:2, 0:2. 

3.4. Total Puncte 

Alegeți câte puncte vor fi jucate în partidă.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

3.5. Handicap de puncte 

Alegeți care jucător va câștiga mai multe puncte în partidă după ce marja de handicap va fi aplicată la 

match point-ul oficial al oricărui jucător.   

Posibile selecții: x.x Handicap pentru Jucător sau Echipa A, x.x Handicap pentru Jucător sau Echipa B 
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3.6. Total Seturi 

Alegeți câte seturi vor fi jucate în partidă.   

Posibile selecții: 2, 3. 

3.7. Câștigătorul setului X   

Alegeți care jucător va câștiga setul specificat (X). 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

3.8. Setul X – Cursa de Y Puncte 

Alegeți care Jucător/Echipă va înscrie prima numărul specificat (Y) de puncte în Setul specificat (X) 

Dacă nici un Jucător/nici o Echipă nu înscrie acest număr (Y) de puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

3.9. Setul X – Total Puncte 

Alegeți numărul de puncte înscrise în setul specificat (X) ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambilor jucători/ambelor echipe în acest set va fi 

combinat.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

3.10. Setul X – Număr par/impar de Puncte 

Alegeți dacă numărul total de puncte înscrise în setul specificat (X) va fi par sau impar. Scorul ambelor 

echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: par, impar. 

3.11. Setul X  – Handicap 

Alegeți câștigătorul setului specificat (X) după ce marja de handicap a fost aplicată la scorul oficial al setului 

specificat (X). 

Posibile selecții: x.x Handicap pentru Jucătorul sau Echipa A, x.x Handicap pentru Jucătorul sau                

Echipa B 

4. Bandy 

4.1. Reguli generale 

4.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de meci dacă nu se 

specifică altfel în descrierea pieței.   

4.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.    

Meciurile întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu condiția ca 

meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

4.2. Rezultatul Final   

Alegeți care echipă va câștiga meciul.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

4.3. Total goluri  

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci ca fiind  peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată de goluri. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total este 

egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 
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5. Baseball 

5.1. Reguli generale 

Toate sporturile inclusiv cele jucate în America de Nord sunt prezentate ca Echipa Gazdă vs. Echipa 

Oaspete. 

Pariurile vor fi oferite fără numele lansatorului. Pariurile vor fi valabile indiferent de schimbarea 

lansatorului.   

5.1.1. Achitarea 

Dacă nu se specifică altfel, toate piețele sunt achitate după extra-repriză.    

5.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și finalizat în aceeași zi (ora locală la locație). În acest caz, pariurile vor fi valabile.   

Dacă un double header sau mai multe jocuri sunt programate între aceleași două echipe în aceeași zi  (ora 

locală la locație), pariurile sunt legate de jocul cu ora de începere oficială aplicabilă.   

Regula 4 ½ Innings – Money Line 

Dacă un joc este abandonat, 5 reprize trebuie să fi fost jucate sau Echipa Gazdă trebuie să conducă după 

4,5 innings pentru ca pariurile să fie valabile. 

Dacă jocul este oprit după acest punct, câștigătorul este decis în funcție de rezultatul după ultimul full 

inning, cu excepția cazului în care Echipa Gazdă înscrie la egalitate sau conduce partida în bottom half of 

the inning, în acest caz câștigătorul este decis în funcție de scorul la momentul în care jocul este oprit. 

Jocurile suspendate nu sunt reportate.    

Dacă Regula Mercy Rule este oprită, toate pariurile vor fi valabile la scorul din acel moment.    

5.2. Money Line 

Alegeți care echipă va câștiga meciul. Dacă un meci se termină cu o remiză, inclusiv prelungirile dacă sunt 

jucate, pariurile pe piața Money Line vor fi nule.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

5.3. Run Spread/Handicap/Runline 

Alegeți câștigătorul după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial. Pe piețele cu 2 

rezultate pariurile sunt nule în cazul unei egalități după ce marja de handicap a fost aplicată.   

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: x.x-Marja pentru Echipa Gazdă, x.x-Marja pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.4. Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total este 

egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.     

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte 

5.5. Total Puncte – Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de către Echipa Gazdă ca fiind peste (mai mare decât) sau 

sub (mai mic decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte 

și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 

puncte. 
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5.6. Total Puncte – Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de către Echipa Oaspete ca fiind peste (mai mare decât) 

sau sub (mai mic decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de 

puncte și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Posibile selecții: Peste x.5 puncte, 

Sub x.5 puncte. 

5.7. Total Puncte – Par/Impar 

Alegeți dacă numărul total de puncte va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: impar, par. 

5.8. Marja de câștig 

Alegeți marja prin care echipa specificată va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă > 4, Echipa Gazdă 3-4, Echipa Gazdă 1-2, Echipa Oaspete 1-2, Echipa 

Oaspete 3-4, Echipa Oaspete > 4. 

5.9. Rezultatul Final (excl. Prelungiri) 

Alegeți câștigătorul meciului după reprizele obișnuite.   

Prelungirile nu contează. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.10. Cine va câștiga restul meciului    

Alegeți câștigătorul perioadei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, echipele încep cu scorul virtual 0:0. Scorul prezentat în paranteze, de exemplu (scorul 3:2) 

este scorul actual al meciului. Numai punctele înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice puncte 

înscrise înainte de plasarea pariului nu contează cu scopul acestui pariu. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.11. Prima echipă la X puncte 

Alegeți care echipă va înscrie prima un număr specificat de (X) puncte. 

Dacă nici o echipă nu înscrie acest număr de (X) puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

5.12. Repriza X - Câștigătorul 

Alegeți rezultatul reprizei X. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.13. Repriza X - Total Puncte (2way) 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în repriza specificată (X) ca fiind peste (mai mult decât) sau sub 

(mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și 

scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe pentru această repriză 

va fi combinat.    

Posibile selecții: peste x.5 puncte, sub x.5 puncte. 

5.14. Puncte în Repriza X 

Alegeți numărul exact de puncte înscrise în repriza specificată (X). 

Posibile selecții: 0, 1, 2, 3+. 

5.15. Total Puncte Cea mai mare Repriză   

Alegeți numărul total de puncte al celui mai mare scor de repriză. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: 1, 2, 3, 4 și 5+. 

5.16. Câștigătorul primelor 5 reprize   

Alegeți care echipă va conduce după primele cinci reprize.    
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Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.17. Primele 5 reprize Remiză nici un pariu 

Alegeți care echipă va conduce după primele cinci reprize. În cazul unei remize toate pariurile vor fi anulate. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

5.18. Primele 5 reprize Handicap/Primele 5 reprize Marja de departajare 

Alegeți câștigătorul după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primelor 5 reprize. Pe piețele cu 

2 rezultate pariurile sunt nule în cazul unei egalități după ce Marja de handicap a fost aplicată.   

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: x.x-Marja pentru Echipa Gazdă, x.x-Marja pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.19. Puncte Primele 5 reprize   

Alegeți numărul total de puncte înscrise în primele cinci reprize ca fiind  peste (mai mare decât) sau sub 

(mai mic decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și 

scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte 

5.20. Câștigătorul primelor 7 reprize   

Alegeți care echipă va conduce după primele șapte reprize.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.21. Primele șapte reprize, Remiză nici un pariu 

Alegeți care echipă va conduce după primele șapte reprize. În cazul unei remize, toate pariurile sunt nule.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

5.22. Primele 7 reprize Handicap/Marja după primele 7 reprize 

Alegeți câștigătorul după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primelor 7 reprize. Pe piețele cu 

2 rezultate pariurile sunt nule în cazul unei egalități după ce Marja de handicap a fost aplicată.   

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: x.x-Marja pentru Echipa Gazdă, x.x-Marja pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

5.23. Puncte în primele 7 reprize   

Alegeți numărul total de puncte înscrise în primele șapte reprize ca fiind peste (mai mare decât) sau sub 

(mai mic decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și 

scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

5.24. Money Line & Total Puncte 

Alegeți rezultatul final și numărul total de puncte înscrise. Pariurile trebuie să indice atât câștigătorul final 

cât și numărul total de goluri.    

Posibile selecții: Sub x.5 Puncte și Echipa Gazdă, , Sub x.5 Puncte și Echipa Oaspete, Peste x.5 Puncte și 

Echipa Gazdă, Peste x.5 Puncte și Echipa Oaspete. 

5.25. Extra-repriză Da/Nu 

Alegeți dacă va exista cel puțin o Extra-repriză sau nu.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

5.26. Pariuri directe 

Alegeți care echipă va câștiga un Campionat/o Ligă.   

Posibile selecții: toate echipele care au șansa să câștige Campionatul/Liga.    
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10.14.1 Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

 

6. Baschet 

6.1. Reguli generale 

Toate jocurile inclusiv cele jucate în America de Nord sunt prezentate ca Echipa Gazdă vs. Echipa Oaspete. 

6.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial inclusiv prelungiri, dacă se joacă, cu excepția 

celor specificate altfel în descrierea pieței. Durata fiecărui sfert nu este specificată la terminal. Dacă un 

meci este abandonat, dacă un rezultat al pieței a fost deja decis înainte de abandonare, de exemplu, 

câștigătorul primului sfert, toate pariurile pe aceste piețe vor fi valabile.   

Dacă rezultatul unei piețe cu 2 rezultate este o remiză sau o egalitate, pariurile vor fi nule cu excepția 

cazului în care șansele sunt cotate pentru remiză sau egalitate. 

6.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. 

Pentru meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu 

condiția ca meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.    

6.2. Pariere Meci /Moneyline 

Alegeți echipa care va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

6.3. Rezultatul Final  (fără prelungiri) 

Alegeți rezultatul final al meciului.    

Prelungirile nu contează. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

6.4. Marja/Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial.    

Prelungirile contează. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă (+/- x.x), Echipa Oaspete (+/- x.x). 

6.5. Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în joc ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea pe care o alegeți.  Dacă un număr întreg este folosit pentru numărul total de punct și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

6.6. Total  Puncte Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Gazdă în meci ca fiind peste (mai mare decât) sau sub 

(mai mic decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru numărul total de 

punct și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 
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6.7. Total Puncte Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Oaspete în meci ca fiind peste (mai mare decât) sau 

sub (mai mic decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru numărul total de 

punct și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

6.8. Puncte Par/Impar 

Alegeți dacă numărul total de puncte înscrise în joc va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi 

combinat.   

Posibile selecții: impar, par 

6.9. Total Puncte & Money Line 

Alegeți rezultatul full-time și numărul total de puncte înscrise. Pariurile trebuie să indice atât câștigătorul 

full-time cât și numărul total de puncte. 

Posibile selecții: Sub x.5 puncte și Echipa Gazdă, Sub x.5 puncte și Remiză, Sub x.5 puncte și Echipa 

Oaspete, Peste x.5 puncte și Echipa Gazdă, Peste x.5 puncte și Remiză, Peste x.5 puncte și Echipa Oaspete. 

6.10. Marja de câștig 

Alegeți marja cu care echipa specificată va câștiga meciul, inclusiv prelungiri.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă 1-5, Echipa Gazdă 6-10, Echipa Gazdă 11 sau mai mult, Echipa Oaspete 1-

5, Echipa Oaspete 6-10, Echipa Oaspete 11 sau mai mult. 

6.11. Pauza/Final 

Preziceți rezultatul la pauză și la final. Ambele rezultate trebuie să fie corecte.    

Prelungirile nu contează.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Remiză / Echipa Gazdă, Remiză / Remiză, Remiză / Echipa Oaspete, Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa 

Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete. 

6.12. Vor exista prelungiri? 

Alegeți dacă vor exista prelungiri în meci sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

6.13. Sfertul cu cel mai mare scor   

Alegeți sfertul care va conține cel mai mare număr de puncte înscrise. Prelungirile nu contează.   

Posibile selecții: primul sfert, al 2-lea sfert, al 3-lea sfert, al 4-lea sfert, egalitate. 

Sferturile sunt „egale” dacă cel puțin două sferturi au împreună cel mai mare număr de puncte.    

6.14. Prima echipa la  X Puncte 

Alegeți care echipă va înscrie un număr specificat (X) de puncte prima.  

Dacă nici o echipă nu înscrie acest număr (X) de puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

6.15. Prima repriză - Pariu/Prima repriză - Money Line 

Alegeți care echipă va câștiga prima repriză. Pe piețele cu 2 rezultate  pariurile vor fi nule dacă scorul la 

pauză este egal la sfârșitul primei reprize.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

6.16. Prima repriză – Rezultat 

Alegeți rezultatul primei reprize, inclusiv o remiză. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 
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6.17. Prima repriză - Marja/Prima repriză - Handicap 

Alegeți câștigătorul primei reprize, după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă (+/- x.x), Echipa Oaspete (+/- x.x). 

6.18. Prima repriză – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză ca fiind  peste (mai mare decât) sau sub (mai mic 

decât) valoarea de puncte dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

6.19. Prima repriză – Par/impar 

Alegeți numărul total de puncte în prima repriză va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe pentru această 

perioadă va fi combinat.    

Posibile selecții: par, impar. 

6.20. A doua repriză - Remiză nici un pariu 

Alegeți care echipă va câștiga a doua repriză. Pe piețele cu 2 rezultate pariurile vor fi nule dacă scorul la a 

doua pauză este egal.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete 

6.21. A doua repriză – Rezultatul 

Alegeți rezultatul celei de-a doua reprize inclusiv remiza. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

6.22. A doua repriză – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în a doua repriză ca fiind  peste (mai mare decât) sau sub (mai 

mic decât) valoarea de puncte dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

6.23. A doua repriză – Puncte Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în a doua repriză va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi 

combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

6.24. Sfertul X  – Câștigătorul/Sfertul X – Moneyline (2Way) 

Alegeți care echipă va câștiga sfertul specificat. Pe piețele cu 2 rezultate pariurile vor fi nule dacă scorul 

sfertului este egal la sfârșitul sfertului.    

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

6.25. Sfertul X - Rezultatul (3Way) 

Alegeți care echipă va câștiga sfertul specificat (X) inclusiv remiza. 

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

6.26. Sfertul X - Marja/ Sfertul X – Handicap 

Alegeți câștigătorul Sfertului specificat (X), după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul oficial al 

Sfertului.   

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă (+/- x.x), Echipa Oaspete (+/- x.x). 
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6.27. Sfertul X - Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în sfertul specificat ca fiind  peste (mai mare decât) sau sub (mai 

mic decât) valoarea de puncte dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe pentru această repriză va fi 

combinat.     

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: peste x.5 puncte, sub x.5 puncte. 

6.28. Sfertul X – Par/Impar  

Alegeți numărul total de puncte înscrise în sfertul specificat (X) va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe 

pentru această repriză va fi combinat.    

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe al 4-lea sfert.   

Posibile selecții: par, impar. 

6.29. Pariuri directe 

Alegeți care echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

6.29.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

6.30. Clasare 1-3 

Alegeți care echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Topul 3 al Turneului/Campionatului/Ligii/Cupei.   

6.30.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

   

7. Fotbal pe plajă 

7.1. Reguli generale 

7.1.1. Achitare 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar cu excepția cazului în 

care se prevede altfel în descrierea pieței.    

7.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi anulate, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. Dacă o piață câștigătoare a fost 

deja stabilită înainte de abandonare, de exemplu, peste 0,5 goluri, toate pariurile pe această piață vor fi 

valabile.   

7.2. Rezultatul final 

Alegeți care echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 
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7.3. Total goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată de goluri. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total este 

egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

7.4. Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce Marja de Handicap European (cu 3 rezultate) a fost aplicată la rezultatul oficial 

final.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

7.5. Pariuri directe 

Alegeți care echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse de a câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

7.5.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

7.6. Clasare  1-3 

Alegeți care echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Turneului/Campionatului/ Ligii/ Cupei. 

7.6.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției 

8. Volei de plajă  

8.1. Reguli generale 

8.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial al meciului cu excepția cazului în care se 

declară altfel în descrierea pieței. În cazul unui abandon, dacă o piață a fost deja decisă înainte ca un meci 

să fie abandonat (de exemplu, câștigătorul primului Set), toate pariurile pe aceste piețe vor fi valabile.   

Dacă numărul total de seturi de jucat este modificat, pariurile pe meci vor fi valide, dar pariurile pe Scorul 

corect, Total Seturi și Total Puncte vor fi anulate. 

8.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Dacă un meci este amânat sau reprogramat, toate pariurile vor fi valabile cu condiția ca meciul să fie 

finalizat înainte de sfârșitul competiției.    

Meciurile întrerupte sau amânate, care nu au loc în cadrul unui turneu (de exemplu, meciuri demonstrative) 

vor fi declarate invalide, dacă nu sunt reluate și finalizate în următoarele 24 ore.   

8.2. Pariere Meci   

Alegeți care echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 
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8.3. Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte jucate în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul total este 

egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 Puncte, Sub x.5 Puncte. 

8.4.  Handicap Puncte 

Alegeți care Jucător va câștiga mai multe Puncte în meci după ce Marja de handicap a fost aplicată la scorul 

match point oficial al oricărui Jucător.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă (+/- x.x), Echipa Oaspete (+/- x.x). 

8.5. Pariere set 

Alegeți rezultatul final al meciului în seturi.    

Posibile selecții: 2:0, 2:1, 1:2, 0:2. 

8.6. Total Seturi 

Alegeți câte seturi vor fi jucate în meci.    

Posibile selecții: 2, 3. 

8.7. Setul X - Câștigătorul 

Alegeți care Echipă va câștiga setul specificat (X). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

8.8. Setul X – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în setul specificat (X) ca fiind peste (mai mare decât) sau sub (mai 

mic decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată de puncte și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

8.9. Setul X – Handicap 

Alegeți câștigătorul setului specificat (X) după ce Marja de handicap a fost aplicată la scorul setului final.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă (+/- x.x), Echipa Oaspete (+/- x.x). 

8.10. Setul X – Cursa de Y Puncte 

Alegeți care echipă va fi prima care va înscrie un număr specificat (Y) de puncte în Setul specificat (X). 

Dacă nici o echipă nu înscrie acest număr (Y) de puncte, pariurile vor fi anulate. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

8.11. Setul X – Puncte Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în setul specificat (X) va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe 

va fi combinat.    

Posibile selecții: par, impar. 

9. Bowls 

9.1. Reguli generale 

9.1.1. Achitare 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc dacă nu se 

specifică altfel în descrierea pieței.  

9.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi anulate, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. Dacă o piață câștigătoare a fost 

deja stabilită înainte de abandonare, toate pariurile pe acea piață vor fi valabile.   
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Pentru  meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu 

condiția ca meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

9.2. Pariere Meci 

Alegeți care Jucător va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

9.3. Scor Corect 

Alegeți scorul corect al setului. Dacă numărul total de seturi/ture nu este completat, pariurile sunt nule.   

Posibile selecții: 2:0, 2:1, 1.5:0,5, 0,5:1,5, 1:2, 0:2. 

9.4. Număr total de seturi 

Alegeți numărul total de seturi în meci.    

Posibile selecții: 2, 3. 

9.5. Total set  

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Jucătorul 1 și Jucătorul 2 în set ca fiind peste (mai mare decât) 

sau sub (mai mic decât) valoarea pe care o alegeți.   

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

9.6. Setul X Handicap 

Alegeți câștigătorul setului specificat (X) după ce Marja de handicap a fost aplicată la scorul final al setului.    

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

10. Box  

10.1. Reguli generale 

10.1.1. Achitarea 

Startul oficial al meciului este când sună clopoțelul începerea primei runde. Toate pariurile vor fi achitate 

în funcție de rezultatul oficial declarat de organismul organizator al evenimentului imediat după terminarea 

partidei. Orice apeluri ulterioare sau amendamente la rezultat nu vor fi luate în considerare cu scopul de 

achitare.   

Dacă un boxer nu iese învingător pentru următoarea rundă, pariurile vor fi achitate dacă oponentul său a 

câștigat meciul în runda anterioară.   

Dacă un meci este oprit înainte ca numărul programat de runde să fie finalizat sau dacă un boxer este 

descalificat, pariurile vor fi plătite pe runda în care meciul a fost oprit. Dacă o decizie de puncte de acordată 

înainte ca numărul programat de runde să fie finalizat, pariurile vor fi achitate pe runda în care meciul a 

fost oprit.  Dacă un boxer se retrage sau este descalificat între runde sau dacă un boxer nu răspunde la un 

clopoțel pentru o rundă, pariurile vor fi achitate pe baza rundei anterioare.   

Pariurile care numesc „câștigătorul la puncte” vor fi achitate ca fiind câștigătoare numai dacă numărul total 

programat de runde a fost finalizat.    

10.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Dacă un meci este amânat sau reprogramat să aibă loc în 30 zile de la ora de începere inițială, toate 

pariurile vor fi valabile. Dacă meciul nu are loc în maxim 30 zile, toate pariurile vor fi nule.   

Dacă unul din concurenți este înlocuit, pariurile pe meciul inițial vor fi nule.   

Dacă se face o modificare la numărul programat de runde, pariurile bazate pe numărul de runde sau care 

se referă la o anumită rundă vor fi nule, dar toate celelalte pariuri vor fi valabile.  

10.2. Pariere Meci 

Alegeți care luptător va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Luptător 1, Remiză, Luptător 2. 



26 

 

10.3. Remiză Nici un pariu 

Alegeți care luptător va câștiga meciul. În cazul unei remize, toate pariurile vor fi nule.    

Posibile selecții: Luptător 1, Luptător 2. 

10.4. Metoda de victorie    

Alegeți cum va câștiga luptătorul meciul.   

Posibile selecții: Luptător 1 Puncte sau Decizia, Luptătorul 1 KO/TKO, Luptătorul 2 Puncte sau Decizie, 

Luptătorul 2 KO/TKO, Remiză. 

10.5. Cum se termină meciul 

Alegeți cum va fi decis meciul.   

Posibile selecții: KO, Puncte, Remiză. 

10.6. Sfârșitul meciului grupat   

Alegeți când va fi decis meciul.   

Posibile selecții: Runda 1-3, Runda 4-6, Runda 7-9, Runda 10-12, meciul fără kNuckout 

10.7. Pariu pe rundă 

Alegeți când va câștiga luptătorul meciul.   

Posibile selecții: Luptător 1 câștigă în runda 1, … , Luptător 1 câștigă în runda 12, Luptător 2 câștigă în 

runda 1, … , Luptător 2 câștigă în runda 12, Remiză, Luptător 1 câștigă la Puncte, Luptător 2 câștigă la 

Puncte. 

10.8. Pariul pe runda grupată   

Alegeți când și care Luptător va câștiga meciul. 

Posibile selecții: Luptător 1 Runda 1-3, Luptător 1 Runda 4-6, Luptător 1 Runda 7-9, Luptător 1 10-12, 

Luptător 1 câștigă la puncte, Luptător 2 Runda 1-3, Luptător 2 Runda 4-6, Luptător 2 Runda 7-9, Luptător 

2 10-12, Luptător 2 câștigă la puncte. 

10.9. Meciul se termină cu K.O. (Knock-OUT)  

Alegeți meciul se termină cu Knock-OUT sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

10.10. Total Runde finalizate   

Alegeți numărul total de runde finalizate ca fiind mai puțin de sau cel puțin valoarea pe care o alegeți.    

Posibile selecții: mai puțin de x Runde, cel puțin x runde. 

10.11. Meciul se încheie cu Runda X 

Alegeți meciul va fi decis înainte, în timpul sau după runda specificată.   

Posibile selecții: înainte X, în timpul X, după X. 

10.12. Luptător 1 câștigă X Runde 

Alegeți Luptător 1 câștigă înainte ca Runda X să fie finalizată. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

10.13. Luptător 2 câștigă X Runde 

Alegeți Luptător 2 câștigă înainte ca Runda X să fie finalizată. 

Posibile selecții: Da, Nu.  

 

11. Cricket 

11.1. Reguli generale 

Sortați ordinea de participare a Echipelor = Echipa Gazdă vs. Echipa Oaspete 
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11.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial al meciului, cu excepția tiebreakers precum 

bowl-offs sau Prelungiri folosit în meciurile Limited Overs.  

În cazul unui meci la egalitate (de exemplu, toate reprizele au fost finalizate și ambele echipe au același 

scor) Regula de departajare se va aplica și mizele pe remiză vor fi pierdute. 

11.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Dacă un meci este abandonat datorită unei interferențe din afară și nici un rezultat oficial nu este declarat, 

pariurile vor fi anulate. Dacă o zi de rezervă a fost programată și un meci este jucat și finalizat în acea zi, 

toate pariurile vor fi valabile.    

Meciurile întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu condiția ca 

meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

11.2. Pariere Meci 

Alegeți câștigătorul jocului.    

Posibile selecții:  

Pentru meciurile 3/4/5 zile (Campionatul County și Test Matches): Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

Pentru meciurile Limited Overs (One Day Internationals și meciurile T20): Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

11.2.1. Achitarea 

Pentru meciurile Limited Overs: câștigătorul meciului este ca o Remiză. Prelungirile și Bowl Offs nu 

contează, în aceste cazuri toate pariurile sunt nule.   

Dacă un meci este afectat de factorii externi (precum vremea nefavorabilă) și nu este declarat cu „nici un 

rezultat”, pariurile vor fi achitate pe baza regulii competiției oficiale în funcție de organismul care 

guvernează evenimentul (aceasta include meciurile în care rezultatul este decis prin metoda Duckworth-

Lewis sau în care numărul programat de overs este redus).   

11.3. Cea mai mare deschidere Parteneriat   

Alegeți echipa cu parteneriatul de cea mai mare deschidere în funcție de numărul de lovituri.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

11.4. Cel mai mare număr de lovituri X Runde 

Alegeți care echipă va înscrie cele mai multe Lovituri în primele X runde.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

11.5. Top Echipa Runscorer 

Alegeți Jucătorul care înscrie cel mai mare număr de puncte pentru echipa sa.   

Posibile selecții: toți jucătorii din echipă. 

11.5.1. Achitarea 

Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu un număr egal de puncte, Regulile Rezultatului de egalitate se vor 

aplica. Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie 

redus când pariurile sunt anulate. 

11.6. Top Echipa Bowler 

Alegeți Jucătorul care înscrie cele mai multe goluri. 

Posibile selecții: toți jucătorii din echipă. Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere 

face ca numărul de runde să fie redus când pariurile sunt anulate. 
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11.6.1. Achitarea 

Dacă doi sau mai mulți Jucători înscriu un număr egal de goluri, se vor aplica Regulile Rezultatului de 

egalitate.   

11.7. Puncte Jucător 

Alegeți numărul de puncte înscrise de Jucătorul numit.   

Posibile selecții cu 2 rezultate: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată de puncte și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Peste x.5 puncte, Între x și x puncte, Sub x.5 puncte. Sub este mai puțin 

decât valoarea dată, între este inclusiv valorile date, Peste este mai mult decât valoarea dată.   

11.7.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă.   

11.8. Inning X – Total puncte Jucător  

Alegeți numărul de puncte înscrise în reprizele specificate (X) de către Jucător ca fiind peste (mai mult 

decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea 

dată de puncte și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Daca Jucătorul nu lovește mingea, această piață este nulă. Posibile selecții: Jucătorul Y peste x.5, Jucătorul 

Y sub x.5. 

11.8.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă.   

11.9. Echipa – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de echipa menționată în întregul meci ca fiind peste (mai mult 

decât), între sau sub (mai puțin decât) valoarea dată de puncte.  

Posibile selecții: Sub x puncte, Între X – Y puncte, Peste Y puncte. 

11.9.1.        Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă.   

11.10. Turul – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscris în turul dat.   

Posibile selecții pentru cu 2 rezultate: Peste x.5 Puncte, Sub x.5 Puncte. Dacă un număr întreg este oferit 

ca valoarea dată de puncte și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții pentru cu 3 rezultate: Sub x Puncte, Între X – Y Puncte, Peste Y Puncte. Sub este mai puțin 

decât valoarea dată, Între este inclusiv valorile date, Peste este mai mult decât valoarea dată.   

11.10.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.11. Most Sixes  

Alegeți echipa care va înscrie cei mai mulți Șase în întregul meci.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

11.11.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 
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11.12. Total Match Sixes 

Alegeți numărul total de Șase înscris în întregul meci de ambele echipe ca fiind peste (mai mare decât) 

sau sub (mai mic decât) valoarea de Șase dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea de Șase dată 

și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Șase, Sub x.5 Șase. 

11.12.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.13. Echipa – Total Sixes 

Alegeți numărul total de Șase înscris de echipa respectivă în întregul meci ca fiind  peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea de Șase dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea de Șase 

dată și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Innings se referă numai la o echipă. 

Posibile selecții: Peste x.5 Sixes, Sub x.5 Sixes. 

11.13.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.14. Total Match Wides 

Alegeți numărul total de Wides înscrise în întregul meci de ambele echipe ca fiind peste (mai mare decât) 

sau sub (mai mic decât) valoarea de Wides dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea de Wides 

dată și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Wides, Sub x.5 Wides. 

11.14.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.15. Echipa – Total Wides 

Alegeți numărul total de Wides înscrise în întregul meci de ambele echipe ca fiind peste (mai mare decât) 

sau sub (mai mic decât) valoarea de Wides dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea de Wides 

dată și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Innings se referă numai la o echipă. 

Posibile selecții: Peste x.5 Wides, Sub x.5 Wides. 

11.15.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

 

11.16. Most Fours 

Alegeți echipa care va înscrie cele mai multe Fours în întregul meci. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

11.16.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 
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11.17. Total Match Fours 

Alegeți numărul total de 4 înscrise în întregul meci de ambele echipe ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea de 4 dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea de 4 dată și scorul 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Fours, Sub x.5 Fours. 

11.17.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.18. Echipa – Total Fours 

Alegeți numărul total de 4 înscrise în întregul meci de echipa respectivă ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea de 4 dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea de 4 dată și 

scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Innings se referă numai la o echipă.   

Posibile selecții: Peste x.5 Fours, Sub x.5 Fours. 

11.18.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.19. Total Match Run Outs 

Alegeți numărul total de Run Outs înscrise în întregul meci de ambele echipe ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea Run Outs și scorul 

este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Run Outs, Sub x.5 Run Outs. 

11.19.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.20. Echipa – Run Outs 

Alegeți numărul total de Run Outs înscrise de echipa respectivă în întregul meci ca fiind peste (mai mult 

decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea Run Outs și 

scorul este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. Innings se referă numai la o echipă. 

Posibile selecții: Peste x.5 Run Outs, Sub x.5 Run Outs. 

11.20.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă.. 

11.21. Most Boundaries 

Alegeți echipa care va înscrie cele mai multe Boundaries în întregul meci. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

11.21.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.22. Total Match Boundaries 

Alegeți numărul total de Boundaries în întregul meci de către ambele echipe ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea Boundaries și scorul 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Boundaries, Sub x.5 Boundaries. 
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11.22.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.23. Echipa – Total Boundaries 

Alegeți numărul total de Boundaries de către o echipă în întregul meci ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea Boundaries și scorul 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Innings se referă numai la o echipă.   

Posibile selecții: Peste x.5 Boundaries, Sub x.5 Boundaries. 

11.23.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.24. Total Match Stumpings 

Alegeți numărul total de Stumpings în întregul meci înscrise de ambele echipe ca fiind peste (mai mult 

decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea Stumpings 

și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Stumpings, Sub x.5 Stumpings. 

11.24.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.25. Total Match Ducks 

Alegeți numărul total de Ducks în întregul meci de către ambele echipe ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea Ducks și scorul este 

egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Ducks, Sub x.5 Ducks. 

11.25.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.26. Echipa – Căderea primei Porți 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de echipa respectivă până la prima Poartă ca fiind peste (mai mult 

decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea de puncte dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea 

de puncte dată și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 Puncte, Sub x.5 Puncte. 

11.26.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.27. Innings X – Căderea Porții Y – Total Puncte 

Alegeți Poarta (X) care va cădea înainte sau după scorul dat.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

11.27.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 
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11.28. Innings X - Next Man Out 

Alegeți următorul om afară dintre cei doi Jucători. Ambii Jucători trebuie să fie la linia trasată pe teren în 

același timp pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă nici un jucător nu este eliminat sau un jucător se 

retrage rănit înainte ca următoarea poartă să cadă, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Jucătorul X, Jucătorul Y. 

11.29. Innings X – Pariul Match 

Alegeți jucătorul care înscrie mai multe puncte decât partenerul său. Pentru ca pariurile să fie valabile, 

ambii jucători la bătaie trebuie să lovească cel puțin o minge. Dacă scorurile pentru Jucătorul respectiv 

sunt egale, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Jucătorul X, Jucătorul Y. 

11.29.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.30. Metoda de eliminare Poarta X  

Alegeți metoda de eliminare pentru poarta menționată. Dacă nici o poartă nu cade, pariurile sunt nule.   

Posibile selecții: bowled, minge prinsă, LBW, altele 

Posibile selecții:  

Pentru meciuri 3/4/5 zile (County Championship și Test Matches): Bowled, Caught, LBW, altele. 

Pentru meciurile Limited Overs (One-Day Internationals și T20 matches): minge prinsă, altele 

11.31. Echipa – 1st Over Runs 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima rundă de către echipa respectivă ca fiind  peste (mai mult 

decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea de puncte dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea 

de puncte dată și scorul este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

11.32. 1st Over – Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte în prima rundă va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

11.33. Puncte în X  Runda 

Alegeți numărul de puncte care va fi înscris în runda specificată (X). 

Posibile selecții cu 2 rezultate: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Peste x.5 puncte, Între x și x puncte, Sub x.5 puncte. Sub este mai puțin 

decât valoarea dată, Între este inclusiv valorile date, Peste este mai mult decât valoarea dată.   

11.33.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.34. First Ball Dot Or Nut 

Alegeți dacă există puncte înscrise cu prima minge în meci.    

Posibile selecții: Da, Nu.  

11.35. X Porțiuni în interiorul inningului – Par/impar 

Alegeți numărul total de puncte în Runda X va fi par sau impar.   

Posibile selecții: par, impar. 
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11.35.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.36. Puncte în Rundele x-y (3way) 

Alegeți numărul de puncte care va fi înscris în rundele specificate (X) – (Y). 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Între x și x puncte, Sub x.5 puncte. 

11.36.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.37. Puncte după X Porțiuni în interiorul inningului 

Alegeți numărul de puncte care va fi înscris de echipă de la începutul până la inclusiv Runda X.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Între x și x puncte, Sub x.5 puncte. 

11.37.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.38. Orice Jucător va înscrie 100 puncte 

Alegeți orice Jucător va înscrie 100 puncte sau mai multe într-un innings. 

Posibile selecții: da, nu. 

11.38.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.39. Orice Jucător va înscrie 50 puncte 

Alegeți orice Jucător va înscrie 50 puncte sau mai multe într-un innings. 

Posibile selecții: da, nu. 

11.39.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.40. Jucătorul va înscrie 100 puncte 

Alegeți Jucătorul va înscrie 100 puncte sau mai multe într-un innings sau nu. 

Posibile selecții: da, nu. 

11.40.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.41. Jucătorul va înscrie 50 puncte 

Alegeți un anumit Jucător va înscrie 50 puncte sau mai multe într-un innings sau nu.  

Posibile selecții: da, nu.  

11.41.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.42. Număr par/impar de puncte   

Alegeți numărul total de puncte va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 
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11.42.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.43. Prelungiri Da/Nu 

Alegeți dacă vor exista prelungiri în meci sau nu.    

Posibile selecții: da, nu. 

11.44. Care echipă va avea cel mai mare scor într-o rundă?   

Alegeți care echipă va avea cel mai mare număr de puncte într-o rundă.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete 

11.44.1. Achitarea 

Pariurile vor fi nule dacă intervine ploaia sau orice altă întârziere face ca numărul de runde să fie redus 

când pariurile sunt anulate cu excepția cazului în care achitarea pariurilor a fost deja decisă. 

11.45. Numărul de puncte în cel mai mare scor    

Alegeți numărul total de puncte în runda cu cele mai multe puncte.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte 

11.46. Egalitate 

Alegeți meciul se va termina cu egalitate sau nu.   

Posibile selecții: da, nu 

11.47. Cine câștigă aruncarea cu moneda 

Alegeți echipa care va câștiga la aruncarea cu moneda.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

 

12. Curling 

12.1. Reguli generale 

12.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial cu excepția cazului în care se prevede altfel 

în descrierea pieței.    

12.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și finalizat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.   

Pentru meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu 

condiția ca meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

12.2. Pariere Meci 

Alegeți care echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

12.3. Pariuri directe 

Alegeți care echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

12.3.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 
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12.4. Clasare 1-3 

Alegeți care echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Turneului/Campionatului/Ligii/Cupei.    

12.4.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

13. Ciclism 

13.1. Reguli generale 

13.1.1. Achitarea 

Pariurile vor fi achitate în funcție de ceremonia de decernare a premiilor după cursă. Orice modificări 

ulterioare la rezultat nu vor afecta achitarea biletului. Regula de departajare se va aplica unde este cazul.   

Participanții trebuie să treacă linia de pornire a evenimentului/etapei respective pentru ca pariurile să fie 

valabile. În caz contrar, pariurile vor fi nule și mizele vor fi restituite. 

13.1.2. Evenimente abandonate/amânate   

Dacă un eveniment este abandonat sau amânat și nici un rezultat oficial nu este declarat, pariurile sunt 

nule. 

13.2. Câștigătorul Turneului 

Preziceți câștigătorul unui turneu.   

13.3. Clasament câștigător 

Preziceți Câștigătorul unei Clasament (Munte, Puncte, Tânăr ciclist, etc…). 

13.4. Câștigătorul etapei 

Alegeți câștigătorul etapei.   

13.5. Finiș la podium 

Alegeți ciclistul care va termina cursa pe podium (Locurile 1-3).  

13.5.1. Achitarea 

Dacă există mai mulți cicliști în Top 3 datorită rezultatului de egalitate pe locul 3, toate pariurile vor fi 

plătite integral.   

 

14. Darts 

14.1. Reguli generale 

14.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial cu excepția cazului în care se prevede altfel 

în descrierea pieței.   

14.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și finalizat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.   

Pentru meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu 

condiția ca meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   
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14.2. Pariere Meci 

Alegeți câștigătorul meciului.    

Posibile selecții cu 2 rezultate: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

14.2.1. Achitarea 

În meciurile din ligă în care șansele sunt disponibile pentru remiză, toate pariurile pe Jucători care vor 

câștiga vor fi tratate ca selecții pierdute dacă meciul este remiză. 

Dacă rezultatul unei piețe cu 2 rezultate este o egalitate, pariurile vor fi nule. 

14.3. Pariu Handicap   

Alegeți câștigătorul după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial. Handicapurile pot fi 

bazate pe etape sau seturi în funcție de formatul turneului.    

Posibile selecții cu 2 rezultate: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

14.4. Total Seturi Peste/Sub 

Alegeți numărul total de seturi în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea 

dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de seturi este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Numărul de seturi ale ambilor participanți va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

14.5. Total etape  

Alegeți numărul total de etape jucate în meci este peste (mai mare decât) sau sub (mai mic decât) valoarea 

pe care o alegeți. Dacă valoarea este exact scorul, pariurile vor fi nule.  

14.6. Scorul corect 

Alegeți scorul corect al meciului. Dacă numărul complet de seturi/etape nu este completat, pariurile sunt 

nule.    

Posibile selecții: orice rezultat posibil. 

14.7. Câștigătorul Setului X 

Alegeți câștigătorul Setului specificat X. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

14.8. 1-ul Set - Etapa Handicap 

Alegeți câștigătorul primului set după ce marja de etapă a fost aplicată la scorul etapei primului set oficial.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

14.9. Câștigătorul Setului X – Etapa Y   

Alegeți cine va câștiga Etapa Y în Setul specificat X. De exemplu,  cine câștigă prima etapă în al doilea set? 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

14.10. Câștigătorul Etapei X 

Alegeți Jucătorul care va câștiga Etapa X. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

14.11. 180’s Match Bet 

Alegeți care Jucător va înscrie peste 180 puncte în meci.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

14.12. 180’s Match Bet Handicap 

Alegeți Jucătorul care are peste 180’s în întregul meci după ce marja de handicap a fost aplicată.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 
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14.13. Total Match 180’s 

Alegeți numărul total de 180’s înscrise în meci.    

Posibile selecții cu 2 rezultate: Peste x.5, Sub x.5. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Sub X, Exact Y, Peste Z. 

14.14. Jucătorul 180’s 

Alegeți numărul de 180’s înscrise în meci de Jucătorul numit. 

Posibile selecții cu 2 rezultate: Peste x.5, Sub x.5. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Sub X, Exact Y, Peste Z. 

14.15. Setul X – 180’s Pariu în Etapa Y 

Alegeți Jucătorul care va avea mai mult de 180’s în Etapa Y decât adversarul său. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

14.16. Setul X – 180’s în Etapa Y 

Alegeți orice Jucător are 180 în Etapa Y. 

Posibile selecții: da, nu. 

14.17. Cel mai mare Checkout 

Alegeți care Jucător va avea cel mai mare checkout în meci. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

14.18. Cel mai mare Match Checkout 

Alegeți cel mai mare scor Checkout în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și cel mai mare scor checkout este egal 

cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorurile checkout pentru ambii jucători contează pentru această 

piață.   

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

14.19. Cel mai mare Checkout Jucătorul X 

Alegeți cel mai mare scor Checkout pentru Jucătorul numit. 

Posibile selecții cu 2 rezultate: Peste x.5, Sub x.5. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Sub y, Între y – x, Peste x. 

14.20. Etapa X Checkout 

Alegeți dacă checkout-ul unei anumite etape este mai mare sau mai mic decât valoarea dată.   

Posibile selecții, Sub x.5, Peste x.5. 

14.21. Setul X Etapa Y Câștigător Checkout 

Alegeți dacă checkout-ul unei anumite etape este mai mare, exact sau mai mic decât valoarea dată.   

Posibile selecții: Sub X, Exact Y, Peste Z. 

14.22. Etapa X Dublă culoare 

Alegeți culoarea checkout-ului într-o anumită etapă. 

Posibile selecții: roșu, verde. 

14.23. Lider după 4 Etape   

Alegeți  Jucătorul care va conduce după primele patru etape.   

Posibile selecții: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

14.24. Scorul după 4 Etape 

Alegeți scorul după 4 etape. Dacă cele patru etape nu sunt finalizate, pariurile sunt nule.    

Posibile selecții: orice rezultat posibil. 
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14.25. Cursa cu 3 Etape 

Alegeți Jucătorul care va câștiga cele trei etape.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

14.26. Total Seturi Par/Impar 

Alegeți numărul total de seturi jucate în meci ca par sau impar.   

Posibile selecții: par, impar. 

14.27. Total Etape Par/Impar 

Alegeți numărul total de etape jucate în meci ca par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

Posibile selecții: peste x.5 etape, sub x.5 etape 

14.28. Câștigător direct 

Alegeți care Jucător va câștiga turneul. 

Posibile selecții: toți participanții care au șanse să câștige turneul.   

14.28.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al turneului. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   

Dacă o echipă /un participant nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă/acest  

participant sunt nule. 

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.   

15.  E-Sports 

15.1. Reguli generale 

15.1.1. Achitarea 

Dacă un eveniment implică doi Jucători sau două echipe care joacă mai multe jocuri sau hărți, de 

exemplu, “cel mai bun din 3”, și unul sau mai multe jocuri sau hărți nu sunt jucate din cauză că rezultatul 

evenimentului a fost deja decis, pariurile pe jocuri sau hărți nejucate sunt nule și mizele sunt restituite.   

Dacă numărul programat de runde sau hărți este modificat sau dacă piețele sunt greșit oferite pe baza 

unui număr diferit de runde sau hărți fata de numărul real programat, pariurile pe marja de câștig (inclusiv 

handicapul), total runde / hărți, scoruri corecte etc. sunt nule și mizele sunt restituite. Pariurile pe 

câștigătorul hărții și câștigătorul meciului sunt valabile. 

În cazul piețelor indexate sau numerotate (precum câștigătorul unei anumite runde în Counter Strike: GO, 

sau echipa va înscrie un kill numerotat în Liga Legendelor sau DOTA2), indicele stabilește ținta care 

contează. Cuvintele precum “next” în denumirea pieței nu sunt corecte, pentru că broadcasturile pot fi 

întârziate și nu putem întotdeauna avansa indicele exact când o țintă este marcată sau o rundă este 

finalizată. Toate pariurile sunt prin urmare achitate într-o anumită rundă numerotată sau un obiectiv 

specificat, indiferent de orice exprimare în denumirea pieței sau sincronizarea față de momentul în care 

pariul a fost plasat.    

Dacă una dintre hărti nu este jucată sau este acordată unui Jucător sau unei echipe prin walkover sau 

implicit fără ca jocul să fi început, toate pariurile pe acea hartă și pe meci ca întreg sunt nule și mizele sunt 

restituite. Pariurile cu privire la hărțile care sunt jucate vor fi valide. O hartă este considerată începută de 

îndată ce începe cronometrarea jocului sau orice echipă sau Jucător face o acțiune de joc cu privire la 

hartă, inclusiv picks, bans și achiziții de arme. 
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15.1.2. Informații abandonate/amânate   

Datele și orele de începere sunt indicate cu scopuri pur informative și pot să nu fie exacte. Dacă un 

eveniment este anulat, amânat sau întrerupt și nu este finalizat în 48 ore de la ora începerii programată, 

pariurile pe acel eveniment sunt nule și mizele restituite. Totuși, jocurile sau hărțile care sunt finalizate în 

48 ore sunt achitate normal chiar dacă jocuri sau hărți suplimentare care trebuiau să facă parte din același 

meci sunt anulate sau amânate.    

Pariurile sunt achitate pe baza broadcastului oficial al jocului de către editorul sau organizatorul 

evenimentului. Dacă broadcastul arată contra-runde câștigate, omoruri, dragoni, turnuri etc., acesta va fi 

în general folosit pentru a achita pariurile relevante. Dacă rezultatul unui pariu nu este clar din broadcast, 

sau dacă nu există  broadcast, va fi folosită evaluarea rezultatelor oficiale.   

La Meciurile întrerupte sau amânate, care se desfașoară în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu 

condiția ca meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

15.2. Reguli pentru Liga Legendelor 

Pentru pariuri care implică turnuri, toate turnurile distruse vor conta ca distruse de echipa adversă chiar 

dacă ultima lovitură a fost de la un minion. 

Pentru pariurile care implică inhibitori, toți inhibitorii distruși contează ca distruși de echipa adversă chiar 

dacă ultima lovitură a fost de la un minion. Pentru pariurile care implică numărul de inhibitori distruși, 

fiecare din cei șase inhibitori este numărat numai o dată, chiar dacă este distrus, renaște și este distrus 

din nou. Pentru pariuri care implică următorul inhibitor distrus, fiecare distrugere a unui inhibitor este 

calculată separat, chiar dacă a renăscut și este distrus pentru a doua sau a n-a oară.   

Pentru pariuri care implică omoruri (inclusiv “First Blood”, care în Liga Legendelor este sinonim cu primul 

kill pe hartă), broadcastul oficial si rezultatele oficiale, este decisiv în stabilirea dacă decesul unui Campion 

este considerat un kill. De exemplu, dacă un Campion este ucis prin distrugerea turnului sau minionului 

fără implicarea unui inamic Campion, aceasta nu poate fi înregistrată ca un kill în broadcast, în acest caz, 

nu este considerată un kill cu scopul de achitare a pariului.    

Pentru pariurile care implică următoarea echipă care va marca un anumit obiectiv sau echipa care va marca 

cele mai multe ținte, unde o opțiune “nici unul” sau “remiză” este oferită și este rezultatul câștigător, 

pariurile pe oricare echipă sunt perdante. Dacă nici o selecție nu este oferită și nici o echipă nu este 

câștigătoare, toate pariurile pe piață sunt nule și mizele rambursate.   

Dacă o echipă se predă, pariurile sunt valabile și sunt achitate după cum urmează. Pentru pariurile care 

implică câștigătorul hărții, echipa câștigătoare este echipa care nu s-a predat.Pariurile care implică dragoni, 

baroni și ucideri sunt achitate în funcție de situația la momentul în care s-a predat. Pariurile care implică 

turnuri și inhibitori sunt achitate ca și cum echipa câștigătoare ar fi distrus numărul minim de turnuri 

suplimentare și/sau inhibitori care ar trebui teoretic să câștige jocul în mod Normal din poziția în care a 

avut loc predarea.  De exemplu, dacă orice inhibitor al echipei perdante este jos la momentul predării, nici 

un inhibitor în plus nu este considerat distrus. Dacă nici un inhibitor al echipei perdante nu este jos, echipa 

câștigătoare este considerată că a distrus încă un inhibitor, cu prioritate acordată unui inhibitor care a fost 

deja distrus dacă un asemenea inhibitor există și a renăscut. Dacă echipa câștigătoare a distrus toate 

șirurile + 1 turn și un șir +2 turnuri, se va considera că a distrus trei turnuri (șapte în total) pentru că ar 

fi trebuit să distrugă cel puțin un șir 3 turnuri și două turnuri nexus pentru a câștiga jocul din acea poziție.   

15.3. Reguli pentru DOTA2 

Pentru pariuri care implică turnuri, toate turnurile distruse sunt calculate ca fiind distruse de echipa 

oponentă chiar dacă ultima lovitură a fost de la un minion. 
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Pentru pariurile care implică barăci, toate barăcile distruse sunt calculate ca fiind distruse de echipa adversă 

chiar dacă ultima lovitură a fost de la un minion. Barăcile aranjate și amestecate în fiecare pereche contează 

ca barăci separate, astfel încât fiecare echipă are un număr total de șase barăci.   

Pentru pariurile care implică ucideri (altele decât “First Blood”), broadcastul sau rezultatele oficiale sunt 

definitive în stabilirea dacă decesul unui Campion contează ca o ucidere. De exemplu, dacă un Campion 

este ucis prin distrugerea turnului sau minionului fără implicarea unui inamic Campion, aceasta nu poate 

fi înregistrată ca o ucidere în broadcast, în acest caz, nu este considerată un kill cu scopul de achitare a 

pariului.    

Pentru pariurile pe First Blood, broadcastul sau rezultatele oficiale trebuie să înregistreze uciderea ca First 

Blood. De exemplu, un kill este refuzat de un coechipier, aceasta nu este considerată First Blood (indiferent 

dacă este înregistrată ca o ucidere pe contorul de ucideri difuzat), în acest caz ea nu va conta ca First 

Blood cu scop de achitare a pariului. Pentru   evitarea nelămuririlor, toate piețele kill altele decât “First 

Blood” sunt achitate pe baza contorului de ucideri, dar un kill care este înregistrat pe contorul de kills va 

conta ca First Blood numai dacă este anunțat astfel. 

Pentru pariurile pe Roshans, echipa care înscrie ultima lovitură pe Roshan așa cum este decisă de broadcast 

sau rezultatele oficiale, este considerată că l-a ucis pe Roshan, indiferent de Jucătorul care ridică scutul 

imortalității.   

Pentru pariurile care implică următoarea echipă care va marca o anumită țintă sau echipa care va marca 

cea mai mare parte dintr-o anumită țintă, unde opțiunea “nici unul” sau “remiză” este oferită și este 

rezultatul câștigător, pariurile pe oricare echipă sunt perdante. Dacă nici o selecție nu este oferită și nici o 

echipă nu este câștigătoare, toate pariurile pe piață sunt nule și mizele rambursate.   

Dacă o echipă se predă, pariurile sunt valabile și sunt achitate astfel. Pentru pariurile care implică 

câștigătorul hărții, echipa câștigătoare este echipa care nu s-a predat. Pariurile care implică Roshans, 

barăci și kills sunt achitate în funcție de situația la momentul predării. Pariurile care implică turnuri sunt 

achitate ca și cum echipa câștigătoare ar fi distrus numărul minim de turnuri suplimentare care sunt 

necesare teoretic pentru a câștiga jocul în mod normal din poziția în care s-a predat. De exemplu, dacă 

echipa câștigătoare a distrus toate șirurile cu 1 turn și un șir de 2 turnuri, ea va fi considerată că a distrus 

trei turnuri (șapte în total), pentru că ar fi necesar să fie distrus cel puțin un șir de 3 turnuri și două turnuri 

antice pentru a câștiga jocul în mod normal din acea poziție.   

15.4. Reguli pentru Counter Strike: GO 

Majoritatea pariurilor pe hartă sunt bazate pe numărul programat de runde (de obicei cel mai bun 30) 

excluzând rundele suplimentare jucate în cazul unei remize. Dacă totuși o piață câștigătoare de hartă este 

oferită fără selecția unei “remize”, atunci este achitată în favoarea câștigătorului global al hărții inclusiv 

prelungiri, dacă se joacă.   

15.5. Pariere Meci 

Alegeți câștigătorul meciului.   

Posibile selecții cu 2 rezultate: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete 

15.6. Pariu Handicap   

Alegeți câștigătorul după ce handicapul hărții a fost aplicat la rezultatul final oficial.   

Posibile selecții: x.x-Marja pentru Echipa 1, x.x-Marja pentru Echipa 2. 

15.7. Scorul corect 

Alegeți scorul exact al unui meci în timpul regulamentar de joc.    
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Exemple de selecții: Echipa 1 câștigă 1:0, Remiză 1:1, Echipa 2 câștigă  3:2. 

15.8. Echipa care înscrie un Quadra Kill 

Alegeți echipa care înscrie un Quadra Kill. 

Posibile selecții: Echipa 1, Echipa 2. 

15.9. Câștigătorul Hărții X   

Alegeți câștigătorul hărții numerotate.    

Posibile selecții: Echipa 1, Echipa 2. 

15.10. Harta X – Echipa care realizeaza First Blood 

Alegeți care Echipă realizeaza First Blood în harta numerotată. 

Posibile selecții: Echipa 1, Echipa 2. 

15.11. Harta X – Echipa care înscrie Next Kill 

Alegeți Echipa care înscrie următorul punct în harta numerotată.   

Posibile selecții: Echipa 1, Echipa 2. 

15.12. Harta X – Echipa care distruge Următorul Turn/Următorul Inhibitor 

Alegeți care Echipă distruge următorul turn sau următorul inhibitor în harta numerotată. 

Posibile selecții: Echipa 1, Echipa 2. 

15.13. Harta X – Echipa care ucide Următorul Dragon / Următorul Baron / Următorul 

Roshan 

Alegeți care Echipă ucide următorul dragon, următorul baron sau următorul roshan în Harta numerotată.   

Posibile selecții: Echipa 1, Echipa 2. 

15.14. Harta X – Total Puncte / Total Turnuri distruse / Total Dragoni uciși  / Total Baroni 

uciși 

Alegeți numărul total de puncte / turnuri distruse / dragoni sau baroni uciși în Harta numerotată ca fiind 

peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este 

utilizat pentru numărul total și scorul total este egal cu această valoare,    pariurile vor fi nule. Scorul 

ambelor Echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: Peste x.x Kills / Turnuri distruse / Dragoni uciși / Baroni uciși, Sub x.x Kills / Turnuri 

distruse / Dragoni uciși / Baroni uciși. 

15.15. Harta X – Echipa care înscrie cele mai multe Puncte 

Alegeți Echipa care înscrie cele mai multe puncte în Harta numerotată.   

Posibile selecții: Echipa 1, Remiză, Echipa 2. 

15.16. Harta X – Ambele Echipe ucid un Baron / distrug un Inhibitor 

Alegeți dacă ambele Echipe vor ucide un baron / vor distruge un inhibitor în Harta numerotată.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

16. Hockey pe iarbă   

16.1. Reguli generale 

16.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc dacă nu se 

prevede altfel în descrierea pieței.    

16.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. 
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Pentru meciurile întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile cu 

condiția ca meciul să fie finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

16.2. Rezultatul final   

Alegeți  Echipa care va câștiga meciul.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

16.3. Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată de goluri. Dacă un număr întreg este oferit ca valoare dată de goluri și scorul total este egal 

cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor Echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

16.4. Pariuri directe 

Alegeți care Echipă va câștiga turneul.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige turneul.   

16.4.1. Achitare 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al turneului. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul programat al competiției.    

16.5. Clasare 1-3 

Alegeți care Echipă va termina în Top 3 al turneului. 

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al turneului. 

16.5.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al turneului. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile plasate pe această echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul programat al competiției.   

 

17. Floorball 

17.1. Reguli generale 

17.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc cu excepția 

cazului în care se declară altfel în descrierea pieței. Dacă o piață câștigătoare a fost deja stabilită înainte 

de abandonare, de exemplu,  peste 0.5 goluri, toate pariurile pe această piață vor fi valabile.    

17.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz pariurile vor fi valabile. 

La meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

17.2. Rezultatul final 

Alegeți care echipă va câștiga meciul în timpul regulamentar de joc.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 
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17.3. Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar de joc ca fiind peste (mai mare 

decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

18. Futsal 

18.1. Reguli Generale 

18.1.1. Achitare 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc cu excepția 

cazului în care se declară altfel în descrierea pieței.   

18.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz pariurile vor fi valabile. Dacă o piață câștigătoare 

a fost deja stabilită înainte de abandonare, de exemplu, peste 0,5 goluri, rezultatul la pauză etc., toate 

pariurile pe această piață vor fi valabile. 

La meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției 

18.2. Rezultatul final 

Alegeți care echipă va câștiga meciul.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

18.3. Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar de joc ca fiind peste (mai mare 

decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

18.4. Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce Marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

18.5. Remiză Nici un Pariu 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

18.5.1. Achitarea 

Dacă meciul se termină cu o remiză, toate pariurile pe această piață sunt nule.   

18.6. Cine va câștiga restul meciului 

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat în paranteze, de exemplu (scorul 3:2) 

este scorul de meci actual. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice goluri înscrise 

înainte de momentul plasării pariului nu vor conta cu scopul acestui pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

18.7. Următorul gol 

Alegeți care echipă va înscrie următoarea. Scorul indicat în paranteze, de exemplu (scorul 3:2) este scorul 

actual la meciului. Numai timpul regulamentar de joc după plasarea pariului contează și „nici un gol” este 

o opțiune.   
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Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

18.8. Șansă dublă 

Alegeți una dintre cele trei opțiuni, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa Gazdă/Remiză), Echipa 

Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau Echipa va câștiga (Echipa Gazdă/Echipa 

Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

18.8.1. Achitare 

Pariul este câștigat dacă unul din cele două rezultate are loc.    

18.9. Goluri Echipa Gazdă 

Alegeți câte goluri vor fi înscrise de Echipa Gazdă în timpul regulamentar de joc.  

Posibile selecții: 0 sau 1 gol, 2 sau 3 goluri, 4 sau 5 goluri, 6 sau mai multe goluri. 

18.10. Goluri Echipa Oaspete 

Alegeți câte goluri vor fi înscrise de Echipa Oaspete în timpul regulamentar de joc.  

Posibile selecții: 0 sau 1 gol, 2 sau 3 goluri, 4 sau 5 goluri, 6 sau mai multe goluri. 

18.11. Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți dacă ambele Echipe vor înscrie în timpul regulamentar de joc. Dacă numai o echipă înscrie, acest 

pariu este achitat ca „Nu”. 

Posibile selecții: Da, Nu 

18.12. Par/Impar Goluri 

Alegeți dacă numărul total de goluri în timpul regulamentar de joc va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

18.13. Prima repriză - Rezultatul 

Alegeți care echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

18.14. Prima repriză – Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

18.15. Prima repriză – Cine câștigă Restul  

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul primei reprize. Pentru 

această piață, echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat în paranteze, de exemplu (scorul 3:2) 

este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice gol înscris 

înainte de plasarea pariului nu contează in scopul acestui pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

18.16. Prima repriză – Următorul gol 

Alegeți o echipă care va înscrie următorul gol în prima repriză. Scorul indicat între paranteze, de exemplu 

(scorul 3:2) este scorul actual al meciului.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

18.17. Prelungiri – 3 rezultate posibile 

Alegeți Echipa care va câștiga în prelungiri. Penaltiuri nu contează. Numai golurile înscrise în prelungiri vor 

conta.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 
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18.18. Prelungiri – Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prelungiri ca fiind  peste (mai mare decât) sau sub (mai mic 

decât) valoarea dată. Golurile înscrise în timpul regulamentar de joc nu contează. Dacă un număr întreg 

este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor 

echipe va fi combinat. Numai golurile înscrise în prelungiri vor conta.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

18.19. Cine câștigă restul prelungirilor   

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul primei reprize. Pentru 

această piață, echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat în paranteze, de exemplu (scorul 3:2) 

este scorul actual la meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice goluri înscrise 

înainte de plasarea pariului nu contează cu scopul acestui pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

18.20. Următorul gol în prelungiri   

Alegeți care echipă înscrie următoarea în prelungiri. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 3:2) 

este scorul actual la meciului. Golurile în penaltiuri nu contează.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

18.21. Penalty – Câștigător 

Alegeți care echipă va câștiga la penalty.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete 

18.22. Următorul gol – Penalty 

Alegeți care echipă va înscrie următoarea în penalti. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

3:2) este scorul actual al meciului.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete 

19. Golf 

19.1. Reguli generale 

De îndată ce un Jucător a plasat o minge în gaura de golf, el este considerat că a participat la turneu.   

19.1.1. Achitarea 

Dacă un Jucător se retrage după ce a plasat o minge în gaură, pariurile pe outright, match și pariurile de 

grup sunt pierdute.    

Rezultatele site-ul turneului oficial la momentul decernării premiilor sunt folosite cu scopul de achitare 

(descalificarea după acest moment nu este luată în considerare). 

19.2. 3 mingi 

Alegeți care Jucător va atinge cel mai scăzut scor peste 18 găuri. Dacă 3 mingi sunt rearanjate, pariurile 

vor fi achitate în grupul original. În cazul unui neparticipant, 3 mingi vor fi nule. În cazul unei egalități, 

Regula de departajare se va aplica.    

19.3. 2 mingi 

Alegeți care Jucător va atinge cel mai scăzut scor peste 18 găuri. Dacă 2 mingi sunt rearanjate, pariurile 

vor fi achitate pe perechile originale. În cazul unui neparticipant, 2 mingi vor fi nule. O egalitate este 

posibilă.   

19.4. Poziția de finish Jucătorul X 

Alegeți poziția de finish a unui anumit Jucător (X). Există întotdeauna 3 selecții posibile care vor varia (de 

exemplu, 21th sau mai rău, 11th – 20th Inc, 10th sau mai bine). 
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19.5. Cine atinge sau depășește scorul 

Alegeți un anumit Jucător atinge scorul sau nu. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

19.6. Câștigătorul direct   

Alegeți care Jucător/Echipă va câștiga turneul. Prelungirile contează.   

Posibile selecții: Toate echipele/Jucătorii care participă la turneu.   

19.6.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultima gaură a turneului. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   

Dacă există mai mult de un câștigător, Regula de departajare se va aplica.    

Dacă o echipă/un jucător nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă/acel jucător sunt 

nule.   

Ora declarată la terminale nu trebuie să fie aceeași cu sfârșitul planificat al competiției.   

19.7. Liderul Primei Runde  

Alegeți care Jucător va conduce după prima rundă.   

Posibile selecții: toate echipele/jucătorii care participă la turneu.   

19.7.1. Achitarea 

Regula de departajare se va aplica.   

19.8. Marja de câștig   

Alegeți marja între primul și al doilea loc. Un Play Off este un extra-rezultat.   

Posibile selecții: Play Off, 1 lovitură, 2 lovituri, 3 lovituri, 4 lovituri sau mai multe.   

19.9. Scorul câștigător 

Alegeți scorul câștigătorului ca fiind sub (mai puțin decât), între și peste (mai mult decât) valorile date. 

Posibile selecții: Sub X, Între X – Y, Peste Y. 

19.10. Va exista o prelungire 

Alegeți dacă va exista o prelungire sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

19.11. Regiunea Câștigătorului   

Alegeți regiunea de unde provine câștigătorul. Aceste regiuni variază în fiecare turneu.    

19.11.1. Achitarea 

Regula de departajare se va aplica. 

19.12. Jucătorul Top regional  

Alegeți cine va fi cel mai bun Jucător al unei anumite regiuni.   

19.12.1. Achitarea 

Regula de departajare se va aplica. 

19.13. Va exista o gaură în One? 

Alegeți dacă va exista sau nu o gaură în „one” în turneu.  

Posibile selecții: Da, nu. 

19.14. Piețele locului (Top 4, Top 5 etc)  

Alegeți Jucătorul care va termina în numărul menționat de placing’s.  

19.14.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultima gaură din turneu. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   
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Dacă “(Full Payout la egalitate)” este adăugat la denumirea evenimentului și există mai mulți jucători în 

numărul relevant de placings decât sunt indicați în titlul pieței, toți vor fi plătiți integral. Dacă nu este 

adăugat, Regula de departajare se va aplica.   

Dacă o Echipă/un Jucător nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă/acel jucător sunt 

nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

 

20. Cursele de câini 

20.1. Reguli generale 

Când plasați un pariu pe o cursă de câini, de obicei aveți opțiunea de a accepta mizele care sunt oferite la 

momentul plasării pariului sau mizele „prețului de pornire”. „Prețul de pornire” reprezinta mizele pentru 

cursele de câini care sunt declarate la începutul cursei de mai mulți agenți, inclusiv ziarele Mirror Group, 

the Press Association și liber-profesioniști, dar mai ales de agenții de pariuri. În cursele de câini, mizele pe 

concurenți pot fluctua mult înainte de începerea cursei. Totuși, odată ce cursa începe, fiecărui concurent i 

se atribuie un „preț de pornire”. Aceasta este uneori abreviat ‘SP’. 

Numele câinilor, unde sunt arătate, sunt afișate numai pentru informare, cu toate pariurile achitate pe trap 

number. Singura excepție este cursa early bird unde miza va fi rambursată.   

20.1.1. Achitarea 

Toate cursele vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial de îndată ce este confirmat prin lumina verde, 

prin anunț sau pe afișaj. Orice descalificări ulterioare nu vor fi luate în considerare cu scopul de achitare. 

Dacă o adunare nu începe sau nici un starter nu ajunge la sfârșitul cursei, toate pariurile sunt nule și miza 

va fi restituită (probabilitate: 1.00).  

Dacă selecția este retrasă, atunci toate pariurile pe aceasta vor fi nule. În cazul unei egalități între două 

sau mai multe selecții, miza va fi împărțită la numărul rezultatului de egalitate.    

În orice cursă de câini cu mai puțin de 5 starteri, toate sumele plasate vor fi nule.   

20.1.2. Informații abandonate/amânate   

Dacă o cursă are loc într-o locație diferită, atunci toate pariurile plasate pe cursa înainte de anunțare vor 

fi nule.   

20.2. Câștigătorul cursei 

Alegeți câștigătorul cursei.    

20.3. Each Way (E/W) 

Un pariu Each Way vă ajută să susțineți un câine să ajungă pe locul 1 sau 2 prin plasarea a două pariuri 

unice. Dvs. veți primi câștigurile integrale sau un procent (de exemplu, ¼, declarate deasupra butoanelor 

EW) +1 din șansele fracționare. Prin urmare, dacă susțineți un Câine pentru un preț câștigător de 13,00 

LEI cu 20,- LEI și el ajunge pe locul al 2-lea, dumneavoastră veți primi 40,- LEI. Dacă câinele B câștigă, 

veți primi LEI 130,- câștigul cu încă LEI 40,- pentru pariul “place”, deci în total LEI 170,-. 

20.3.1. Achitarea 

Pariurile cumulate Each-way sunt achitate win-to-win și place-to-place.  

20.4. Forecast 

Există două moduri posibile de a plasa un pariu Forecast. Cu pariul Straight Forecast alegeți doi câini care 

vor ajunge pe locurile 1 și 2, ei trebuie să sosească în ordinea corectă. Cu pariul Combination Forecast prin 

selectarea câinilor cu butonul “Any” aveți mai multe șanse de câștig. Trebuie să alegeți doi câini care vor 
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ieși pe locul 1 și 2 și dacă vor termina cursa pe locul 1 sau 2, veți câștiga. Nu contează în ce ordine ei 

termină pe locul 1 sau 2, contează să ajungă între primele 2 poziții.    

20.4.1. Achitarea 

Trebuie să existe minimum trei alergători în cursă și ambele selecții trebuie să înceapă cursa. Altfel pariul 

Forecast va fi nul. 

20.5. Tricast 

Cu un pariu Tricast puteți alege trei câini în loc de doi care să termine cursa în top 3.  Din nou, puteți juca 

straight, ceea ce înseamnă că cei trei câini trebuie să ajungă la final în ordinea exactă din pariul 

dumneavoastră sau puțin juca un pariu Combination Tricast prin selectarea câinilor cu butonul “Any”, ceea 

ce înseamnă că cei trei câini aleși trebuie să termine cursa între primii trei clasați, dar nu contează care 

câine termină pe locul 1, 2 sau 3.   

Pariurile Tricast sunt acceptate numai în pariuri unice. Mizele pentru orice tricast double, treble, etc 

acceptat din greșeală vor fi împărțite în mod egal pentru fiecare cursă tricast numai în  pariuri tricast 

singles. 

20.5.1. Achitarea 

Orice pariuri Tricast acceptate din greșeală pentru curse unde nici un dividend Tricast nu este declarat vor 

fi calculate ca straight forecasts pe selecții numite care termină prima și a doua, cu selecția pentru locul 

trei scontată.   

Dacă un pariu Tricast include un Non-runner, miza totală va fi investită ca un pariu Straight Forecast pe 

celelalte două selecții în ordinea aleasă. În cazul pariurilor Combination Tricasts miza totală va fi investită 

ca un pariu Combination forecast pe celelalte două selecții.    

Dacă mai puțin de trei câini termină într-o cursă Tricast, un dividend va fi declarat pe cei care termină 

cursa.    

Dacă un pariu Tricast include doi Non-runners, pariul va fi achitat ca un pariu single la SP. 

21. Handball 

21.1. Reguli generale 

21.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc  (60 minute) 

dacă nu se specifică altfel în descrierea pieței.    

21.1.2. Informații despre meciuri abandonate sau amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și finalizat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. Dacă o piață 

câștigătoare a fost deja stabilită înainte de abandonare, de exemplu  peste 45,5 goluri, toate pariurile pe 

acea piață vor fi valabile.   

Pentru meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valide dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

21.2. Pariere Meci 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

21.3. Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial.    

Posibile selecții cu 2 rezultate: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 



49 

 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

21.4. Remiză Nici un pariu 

Alegeți care echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

21.4.1. Achitarea 

Dacă meciul se termină cu o remiză, toate pariurile pe această piață vor fi nule.   

21.5. Șansă Dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni: Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa Gazdă/Remiză), Echipa 

Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare echipă va câștiga (Echipa 

Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

21.5.1. Achitarea 

Pariul este câștigat dacă unul din cele două rezultate are loc.    

21.6. Marjă de câștig 

Alegeți Echipa câștigătoare și superioritatea golurilor lor față de adversarii lor.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă cu peste 10 goluri, Echipa Gazdă cu 6 - 10 goluri, Echipa Gazdă cu 1 - 5 

goluri, Remiză, Echipa Oaspete cu peste 10 goluri, Echipa Oaspete cu 6 - 10 goluri, Echipa Oaspete cu 1 - 

5 goluri. 

21.7. Pauză/Final 

Preziceți rezultatul la pauză și la final. Ambele rezultate trebuie să fie corecte.    

Prelungirile nu sunt luate în considerare 

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Remiză / Echipa Gazdă, Remiză / Remiză, Remiză / Echipa Oaspete, Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa 

Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete. 

21.8. Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar de joc ca fiind peste (mai mare 

decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi cumulat.   

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

21.9. Total Goluri Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Gazdă în meci ca fiind  peste (mai mult decât) sau sub 

(mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru total și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

21.10. Total Goluri Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Oaspete în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub 

(mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru total și scorul total 

este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

21.11. Total Goluri – Par/Impar 

Alegeți dacă numărul total de goluri în timpul regulamentar de joc va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 
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21.12. Total Goluri & Pariul Match   

Alegeți rezultatul final și numărul total de goluri înscrise. Pariurile trebuie să indice atât câștigătorul final 

cât și numărul total de goluri. 

Posibile selecții: Sub x.5 goluri și Echipa Gazdă, Sub x.5 goluri și Remiză, Sub x.5 goluri și Echipa Oaspete, 

Peste x.5 goluri și Echipa Gazdă, Peste x.5 goluri și Remiză, Peste x.5 goluri și Echipa Oaspete. 

21.13. Repriza cu mai multe goluri  

Alegeți în care repriză vor fi înscrise mai multe goluri.   

Posibile selecții: prima repriză, a doua repriză, egal. 

21.14. Prima echipă la X goluri  

Alegeți care echipă va înscrie prima un număr specificat (X) de goluri. 

Dacă nici o Echipă nu înscrie acest număr (X) de goluri, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

21.15. Cine înscrie golul X 

Alegeți care echipă va înscrie Golul specificat (X) în timpul meciului. Pentru această piață, golurile 

anterioare ale ambelor echipe vor fi combinate.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete 

21.15.1. Achitarea 

Dacă numărul total combinat de goluri este sub numărul de goluri specificat, toate pariurile pe această 

piață vor fi nule.   

21.16. Prima repriză - Rezultatul 

Alegeți care echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

21.17. Prima repriză – Remiză nici un pariu 

Alegeți care echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

21.17.1. Achitarea 

Dacă prima repriză se termină cu o remiză, toate pariurile pe această piață vor fi nule.   

21.18. Prima repriză – Handicap 

Alegeți câștigătorul primei reprize după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.    

Posibile selecții cu 2 rezultate: x.x-Marja pentru Echipa Gazdă, x.x-Marja pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

21.19. Prima repriză – Șansa dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni a rezultatului primei reprize, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa 

Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare Echipă va 

câștiga (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

21.20. Prima repriză – Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată. If a whole number is offered as the given value și the total score is equal to this 

value, pariurile vor fi nule. The score of both Echipas will be accumulated. 

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

21.21. Prima repriză – Par/Impar 

Alegeți numărul total de goluri în prima repriză va fi par sau impar.   
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Posibile selecții: par, impar. 

21.22. A doua repriză – Rezultatul 

Alegeți care Echipă va câștiga a doua repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

21.23. A doua repriză - Remiză nici un pariu 

Alegeți care echipă va câștiga a doua repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

21.23.1. Achitarea 

Dacă a doua repriză se termină cu o remiză, toate pariurile pe această piață vor fi nule.   

21.24.  A doua repriză – Șansă dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni de rezultat pentru a doua repriză,  Echipa Gazdă va câștiga sau remiză 

(Echipa Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare echipă 

va câștiga (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

21.25. A doua repriză – Par/Impar 

Alegeți dacă numărul total de goluri înscrise în a doua repriză va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe 

va fi combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

21.26. Outrights / Castigatoare  

Alegeți care echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

21.26.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   

Dacă o Echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

21.27. Clasare 1-3 

Alegeți care echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Turneului/ Campionatului/ Ligii/Cupei. 

21.27.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   

Dacă o Echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

 

22. Cursă de cai 

22.1. Reguli generale 

Când plasați un pariu pe o cursă de cai, de obicei aveți opțiunea de a accepta mizele care sunt oferite la 

momentul plasării pariului sau mizele „prețului de pornire”. „Prețul de pornire” reprezinta mizele pentru 

cursele de cai care sunt declarate la începutul cursei de mai mulți agenți, inclusiv ziarele Mirror Group, the 

Press Association și liber-profesioniști, dar mai ales de agenții de pariuri. În cursele de cai, mizele pe 

concurenți pot fluctua mult înainte de începerea cursei. Totuși, odată ce cursa începe, fiecărui concurent i 

se atribuie un „preț de pornire”. Aceasta este uneori abreviat ‘SP’. 
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Numele cailor, unde sunt indicate, sunt afișate numai pentru informare, cu toate pariurile achitate pe trap 

number. Singura excepție este cursa early bird unde miza va fi rambursată.   

34.1.1. Achitarea 

Toate cursele vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial de îndată ce este confirmat prin lumina verde, 

prin anunț sau pe afișaj. Orice descalificări ulterioare nu vor fi luate în considerare cu scopul de achitare. 

Dacă o adunare nu începe sau nici un starter nu ajunge la sfârșitul cursei, toate pariurile sunt nule și miza 

va fi restituită (probabilitate: 1.00).  

Dacă selecția este retrasă, atunci toate pariurile pe aceasta vor fi nule. În cazul unei egalități între două 

sau mai multe selecții, miza va fi împărțită la numărul rezultatului de egalitate.    

În orice cursă de câini cu mai puțin de 5 starteri, toate sumele plasate vor fi nule.   

22.1.1. Informații abandonate/amânate 

Dacă o cursă are loc într-o altă locație, atunci toate pariurile plasate pe cursă înainte de anunțare vor fi 

nule.   

22.2. Câștigătorul cursei 

Alegeți câștigătorul cursei.   

22.3. Each Way (E/W) 

Un pariu Each Way vă ajută să susțineți un cal să ajungă pe locul 1 sau 2 prin plasarea a două pariuri 

unice. Dvs. veți primi câștigurile integrale sau un procent (de exemplu, ¼, declarate deasupra butoanelor 

EW) +1 din șansele fracționare. Prin urmare, dacă susțineți un cal pentru un preț câștigător de 13,00 LEI 

cu 20,- LEI și el ajunge pe locul al 2-lea, dumneavoastră veți primi 40,- LEI. În cazul în care calul B câștigă, 

veți primi LEI 130,- câștigul cu încă GLEI 40,- pentru pariul “place”, deci în total LEI 170,-. 

22.3.1. Achitarea 

Pariurile cumulate Each-way sunt achitate win-to-win și place-to-place.  

22.4. Forecast 

Există două moduri posibile de a plasa un pariu Forecast. Cu pariul Straight Forecast alegeți doi cai care 

vor ajunge pe locurile 1 și 2, ei trebuie să sosească în ordinea corectă. Cu pariul Combination Forecast prin 

selectarea cailor cu butonul “Any” aveți mai multe șanse de câștig. Trebuie să alegeți doi cai care vor ieși 

pe locul 1 și 2 și dacă vor termina cursa pe locul 1 sau 2, veți câștiga. Nu contează în ce ordine ei termină 

pe locul 1 sau 2, contează să ajungă între primele 2 poziții.     

22.4.1. Achitarea 

Trebuie să existe minimum trei alergători în cursă și ambele selecții trebuie să pornească. În caz contrar, 

pariul Forecast selectat va fi nul.   

22.5. Tricast 

Cu un pariu Tricast puteți alege trei cai în loc de doi care să termine cursa în top 3.  Din nou, puteți juca 

straight, ceea ce înseamnă că cei trei cai trebuie să ajungă la final în ordinea exactă din pariul 

dumneavoastră sau puțin juca un pariu Combination Tricast prin selectarea cailor  cu butonul “Any”, ceea 

ce înseamnă că cei trei cai aleși trebuie să termine cursa între primii trei clasați, dar nu contează care cal 

termină pe locul 1, 2 sau 3.   

Pariurile Tricast bets sunt acceptate numai în pariuri unice. Mizele pentru orice tricast double, treble, etc 

acceptat din greșeală vor fi împărțite în mod egal pentru fiecare cursă tricast numai în  pariuri tricast 

singles.    
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22.5.1. Achitarea 

Orice pariuri Tricast acceptate din greșeală pentru curse unde nici un dividend Tricast nu este declarat vor 

fi calculate ca straight forecasts pe selecții numite care termină prima și a doua, cu selecția pentru locul 

trei scontată.   

Dacă un pariu Tricast include un Non-runner, miza totală va fi investită ca un pariu Straight Forecast pe 

celelalte două selecții în ordinea aleasă. În cazul pariurilor Combination Tricasts miza totală va fi investită 

ca un pariu Combination forecast pe celelalte două selecții.    

Dacă mai puțin de trei cai termină într-o cursă Tricast, un dividend va fi declarat pe cei care termină cursa.    

Dacă un pariu Tricast include doi Non-runners, pariul va fi achitat ca un pariu single la SP. 

 

23. Hochei pe gheață 

23.1. Reguli generale 

23.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după Prelungiri și penalti dacă nu se specifică 

altfel în descrierea pieței cu “(60 min)”. Dacă o piață câștigătoare a fost deja stabilită înainte de 

abandonare, de exemplu, câștigătorul primei reprize, toate pariurile pe această piață vor fi valabile.   

23.1.2. Informații despre meciuri abandonate sau amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.   

La meciurile întrerupte sau amânate care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

23.2. Rezultatul Final (60 min) 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul în timpul regulamentar de joc (după 60 minute).    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

23.3. Total Goluri (60 min) 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci în timpul regulamentar (60 min) ca fiind peste (mai mare 

decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

23.4. Handicap (60 min) 

Alegeți câștigătorul după ce handicapul a fost aplicat la rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc 

(60 minute). 

Posibile selecții cu 2 rezultate: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

23.5. Șansă dublă (60 min) 

Alegeți una din cele trei opțiuni pentru timpul regulamentar (după 60 minute), Echipa Gazdă va câștiga 

sau remiză (Echipa Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau 

oricare echipă va câștiga (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

23.5.1. Achitarea 

Pariul este câștigat dacă unul din cele două rezultate are loc.   

23.6. Remiză Nici un pariu (60 min) 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul în timpul regulamentar de joc (60 minute). 



54 

 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

23.6.1. Achitarea 

Dacă rezultatul după timpul regulamentar de joc este Remiză, toate pariurile pe această piață vor fi nule.   

23.7. Total Goluri & Pariere Meci (60 min) 

Alegeți rezultatul final (după 60 minute) și numărul total de goluri înscrise. Pariurile trebuie să indice atât 

câștigătorul final cât și numărul total de goluri.   

Posibile selecții: Sub x.5 goluri și Echipa Gazdă, Sub x.5 goluri și Remiză, Sub x.5 goluri și Echipa Oaspete, 

Peste x.5 goluri și Echipa Gazdă, Peste x.5 goluri și Remiză, Peste x.5 goluri și Echipa Oaspete. 

23.8. Ambele echipe vor înscrie (60 min) 

Alegeți dacă ambele echipe vor înscrie sau nu în timpul regulamentar de joc. Dacă numai o echipă înscrie, 

acest pariu va fi achitat ca „Nu”. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

23.9. Prima echipă care va înscrie (60 min) 

Alegeți care Echipă va înscrie prima în timpul regulamentar de joc (60 minute).  

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

23.10. Ultima echipă care va înscrie (60 min) 

Alegeți care Echipă va înscrie ultima în timpul regulamentar de joc (60 minute).  

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

23.11. Par/Impar Goluri (60 min) 

Alegeți dacă numărul total de goluri înscrise în timpul regulamentar de joc (60 minute) va fi par sau impar. 

Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

23.12. Par/Impar Goluri (AP) 

Alegeți dacă numărul total de goluri înscrise în meci (inclusiv Prelungiri și Penalty-uri) va fi par sau impar. 

Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

23.13. Scorul corect (60 min) 

Alegeți scorul exact al unui meci în timpul regulamentar de joc (60 minute). 

Posibile selecții: mai multe rezultate 

23.14. Repriza cu cel mai mare scor   

Alegeți repriza cu cel mai mare scor.   

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe a 3-a repriză.   

Posibile selecții: prima repriză, a 2-a repriză, a 3-a repriză, egal. 

Egal = două sau mai multe reprize au în comun cel mai mare număr de goluri.    

23.15. Goluri Echipa Gazdă (60 min) 

Alegeți câte goluri va înscrie Echipa Gazdă în timpul regulamentar de joc (60 minute). 

Posibile selecții: nici un gol, exact 1 gol, exact 2 goluri, 3 sau mai multe goluri. 

23.16. Goluri Echipa Oaspete (60 min) 

Alegeți câte goluri va înscrie Echipa Oaspete în timpul regulamentar de joc (60 minute). 

Posibile selecții: nici un gol, exact 1 gol, exact 2 goluri, 3 sau mai multe goluri. 

23.17. Următorul gol (60 min) 

Alegeți care Echipă va înscrie următorul gol în timpul regulamentar de joc (60 minute) după plasarea 

pariului.    
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Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

23.18. Total Goluri Echipa Gazdă (60 min) 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în timpul regulamentar de joc (60 minute) de către Echipa Gazdă 

ca peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

23.19. Total Goluri Echipa Oaspete (60 min) 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în timpul regulamentar de joc (60 minute) de către Echipa Oaspete 

ca peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

23.20. Câștigătorul meciului (inclusiv prelungiri și penalty) 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul (prelungirile și penalti sunt incluse).   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

23.21. Rezultatul reprizei X 

Alegeți care Echipă va câștiga o anumită repriză. Numai golurile înscrise în această repriză vor conta.     

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe a 3-a repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

23.22. Repriza X – Dubla șansă 

Alegeți una din cele trei opțiuni pentru prima repriză, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa 

Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare Echipă va 

câștiga (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe a 3-a repriză. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

23.22.1. Achitarea 

Pariul este câștigat dacă unul din cele două rezultate are loc.   

23.23. Repriza X– Peste/Sub 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe a 3-a repriză.   

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

23.24. Vor exista prelungiri? 

Alegeți dacă vor exista prelungiri în meci sau nu.   

Posibile selecții: da, nu. 

23.25. Penalty – Câștigător 

Alegeți care Echipă va câștiga la penalty-uri.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

23.26. Restul meciului (60 min) 

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului (60 minute). 

Pentru această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu 

(scorul 3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariurilor vor conta. Orice 



56 

 

goluri înscrise înainte de plasarea pariului nu vor conta cu scopul acestui pariu. Prelungirile și penaltiuri nu 

vor conta cu scopul acestui pariu.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

23.27. Cine câștigă restul reprizei X 

Alegeți câștigătorul reprizei specificate (X) din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul reprizei 

specificate (X). Pentru această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, 

de exemplu (scorul 3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariurilor vor 

conta. Orice goluri înscrise înainte de plasarea pariului nu vor conta cu scopul acestui pariu.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

23.28. Cine va câștiga restul Prelungirilor 

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul prelungirilor.  Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariurilor vor conta. Orice goluri 

înscrise înainte de plasarea pariului nu vor conta cu scopul acestui pariu. Penaltiuri nu vor conta cu scopul 

acestui pariu.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

23.29. Următorul gol în prelungiri   

Alegeți care Echipă va înscrie următorul gol în prelungiri după plasarea pariului. Penaltiuri nu contează.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete 

23.30. Total Goluri & Pariere Meci (60 min) 

Alegeți rezultatul și numărul total de goluri înscrise după 60 minute. Pariurile trebuie să indice atât 

câștigătorul final cât și numărul total de goluri.   

Prelungirile NU contează. 

Posibile selecții: Sub x.5 goluri și Echipa Gazdă, Sub x.5 goluri și Remiză, Sub x.5 goluri și Echipa Oaspete, 

Peste x.5 goluri și Echipa Gazdă, Peste x.5 goluri și Remiză, Peste x.5 goluri și Echipa Oaspete. 

23.31. Marjă de câștig (60 min) 

Alegeți Echipa câștigătoare și superioritatea lor exactă de goluri față de adversari.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă cu 1, Echipa Gazdă cu 2, Echipa Gazdă cu 3+, Echipa Oaspete cu 1, Echipa 

Oaspete cu 2, Echipa Oaspete cu 3+, Remiză. 

23.32. Handicap repriză  X    

Alegeți câștigătorul reprizei specificate (X) după ce marja de gol a fost aplicată la rezultatul oficial al reprizei 

(X) 

Prelungirile nu contează pentru pariurile pe a 3-a repriză.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

23.33. Total Goluri (AP) 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în meci ca fiind peste (mai mare decât) sau sub (mai mic decât) 

valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, 

pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Prelungirile și penaltiurile contează.   

Posibile selecții: Peste x.x Goluri, Sub x.x Goluri. 

23.34. Handicap (inclusiv prelungiri) 

Alegeți câștigătorul după ce handicapul a fost aplicat la rezultatul final oficial.   

Prelungirile și penalti contează.   
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Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

Handicap 1,0 gol: un handicap de +/- unul sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei echipe, care va fi 

adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate vor fi nule dacă meciul se încheie cu remiză 

după ce marja de handicap a fost aplicată echipelor.   

Handicap 0.5 gol : un handicap de +/- 0.5 (jumătate din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe, care va fi adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate nu se pot termina cu remiză. 

23.35. Repriza X - Remiză Nici un pariu 

Alegeți care Echipă va câștiga repriza specificată (X). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

23.36. Repriza X – Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte în repriza specificată (X) va fi par sau impar. 

Posibile selecții: par, impar. 

23.37. Pariuri directe 

Alegeți care Echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

23.37.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

23.38. Clasare 1-3 

Alegeți care Echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: Toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Turneului/Campionatului/Ligii/Cupei.   

23.38.1. Settlement 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

 

24. MMA 

24.1. Reguli generale 

24.1.1. Achitarea 

Startul oficial al luptei este când sună gongul pentru începutul primei runde. Toate pariurile vor fi achitate 

în funcție de rezultatul oficial declarat de organismul care guvernează evenimentul imediat după sfârșitul 

luptei. Orice apeluri sau modificări ulterioare la rezultat nu vor fi luate în considerare pentru achitare.    

24.1.2. Informații abandonate/amânate   

Dacă o luptă este amânată și reprogramată să aibă loc în următoarele 48 ore de la ora de start inițială, 

toate pariurile vor fi valabile. Dacă lupta nu are loc în următoarele 48 ore, toate pariurile vor fi nule. 

Dacă unul din concurenți este înlocuit, pariurile pe lupta inițială vor fi nule.   

24.2. Câștigătorul luptei 

Alegeți care  Luptător va câștiga. 

Posibile selecții: Luptător 1, Luptător 2. 
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24.3. Lupta pentru a începe Runda X 

Alegeți runda X va începe sau nu.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

24.4. Metoda victoriei 

Alegeți care Luptător va câștiga cu KO, la Puncte sau prin supunere. 

Posibile selecții: Luptător 1 cu KO, Luptător 1 la Puncte, Luptător 1 prin supunere, Luptător 2 cu KO, 

Luptător 2 la Puncte, Luptător 2 prin Supunere, Remiză. 

24.5. Șansa dublă 

Alegeți care  Luptător va câștiga cu KO, la Puncte sau Supunere. Fiecare selecție include două opțiuni.   

Posibile selecții: Luptător 1 cu KO sau Supunere, Luptător 1 cu KO sau la Puncte, Luptător 1 prin Supunere 

sau la Puncte, Luptător 2 cu KO sau Supunere, Luptător 2 cu KO sau la Puncte, Luptător 2 prin Supunere 

sau la Puncte, Remiză. 

24.6. Pariul pe Rundă   

Alegeți care  Luptător va câștiga în care rundă.   

Posibile selecții: Luptător 1 va câștiga în Runda 1, Luptător 1 va câștiga în Runda 2, Luptător 1 va câștiga 

în Runda 3, Luptător 1 va câștiga în Runda 4, Luptător 1 va câștiga în Runda 5, Luptător 2 va câștiga în 

Runda 1, Luptător 2 va câștiga în Runda 2, Luptător 2 va câștiga în Runda 3, Luptător 2 va câștiga în 

Runda 4, Luptător 2 va câștiga în Runda 5. 

24.7. Cum se va termina lupta 

Alegeți cum va fi decisă lupta.    

Posibile selecții: KO, Supunere, Puncte. 

24.8. Lupta va fi dusa pană la capăt? 

Alegeți lupta va fi dusă la capăt sau nu.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

 

25. Motorsport 

25.1. Reguli generale 

25.1.1. Achitarea 

Decernarea premiilor (sau o ceremonie similară) va conta ca rezultat. Orice modificări ulterioare la 

rezultatul oficial nu vor afecta achitarea pariurilor.   

Regulile rezultatului de egalitate se vor aplica când mai mulți participanți decât s-a așteptat termină într-

o poziție, de exemplu, doi concurenți la egalitate pentru locul trei în campionatul curselor de mașini.   

25.1.2. Informații despre evenimente abandonate/amânate   

Dacă un eveniment este abandonat sau amânat și nici un rezultat oficial nu este declarat, pariurile sunt 

nule.   

Dacă o cursă este abandonată și nici un rezultat oficial nu este declarat, pariurile vor fi achitate în funcție 

de rezultatul oficial, chiar dacă acea cursă este mai scurtă decât s-a anunțat inițial.   

25.2. Câștigătorul Campionatului 

Preziceți Câștigătorul Campionatului. Pariurile sunt achitate după ultima cursă a Campionatului. Modificările 

ulterioare nu vor afecta Achitarea.   
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25.3. Câștigătorul cursei 

Alegeți câștigătorul cursei. Pariurile sunt achitate în conformitate cu ceremonia de decernare a premiilor. 

Modificările ulterioare la rezultat nu vor afecta achitarea. Regula de departajare se aplică.   

25.4. Automobilul câștigător   

Alegeți automobilul câștigător al cursei. Pariurile sunt achitate în conformitate cu ceremonia de decernare 

a premiilor. Modificările ulterioare la rezultat nu vor afecta achitarea. Regula de departajare se aplică.   

25.5. Marja de câștig 

Alegeți marja de câștig între câștigător și locul al 2-lea. Pariurile vor fi achitate la clasamentul oficial de la 

prezentarea pe podium.    

25.6. Cursa Top 3/Finish Podium 

Alegeți participantul care va termina în Top 3 al cursei. Regula de departajare se va aplica.   

25.7. Numărul de automobiliști clasați    

Alegeți câți automobiliști vor fi clasați în clasamentul oficial al organismului care guvernează acest sport. 

Automobiliștii care au finalizat 90% sau mai mult din numărul de ture finalizate de câștigător (rotunjite 

până la următorul număr întreg de ture) sunt considerați finaliști conform clasamentului oficial FIA la 

momentul ceremoniei de decernare a premiilor.    

25.8. Va exista o Perioadă de siguranță a automobilului în timpul cursei?   

Alegeți dacă există o perioadă de siguranță în timpul cursei sau nu. O perioadă de siguranță este definită 

ca nevoia ca Automobilul de siguranță să ruleze în fața liderului într-o anumită cursă. Dacă cursa începe 

cu Automobilul de siguranță, atunci toate pariurile cu privire la piața Automobilului de siguranță vor fi 

achitate ca Da. Dacă cursa se termină în condițiile Automobilului de siguranță, dar automobilul de siguranță 

nu a avut timp să meargă în fața mașinii fruntașe, această piață va fi achitată ca Da. Perioadele virtuale 

ale automobilului de siguranță nu sunt luate în considerare. 

25.9. Câștigătorul calificat 

Alegeți Câștigătorul calificat. Câștigătorul va fi participantul care are cel mai rapid lap cronometrat în ultima 

sesiune de calificare. Orice ajustări ulterioare la pozițiile grilă nu vor fi luate în considerare.     

Dacă doi sau mai mulți participanți vor avea același timp, decizia organismului oficial va conta.   

25.10. Calificare Top 3 

Alegeți participantul care va termina în Top 3 de calificare. Topul 3 sunt cei care au cele mai rapide lapuri 

cronometrate în ultima sesiune de calificare. Orice ajustări ulterioare la pozițiile grilă nu vor conta.   

Dacă doi sau mai mulți participanți vor avea același timp, decizia organismului oficial va conta.   

25.11. Cel mai rapid tur al cursei   

Preziceți care participant va fixa cel mai rapid tur în timpul cursei.   

25.12. Head to Head 

Preziceți care participant din cei enumerați va reuși în cea mai bună poziție a cursei/de calificare.   

25.12.1. Calificarea: 

Pariurile vor fi nule, dacă cel puțin unul din cei doi Șoferi/Concurenți/Constructori nu vor participa. De 

remarcat, orice concurent care alege să nu seteze timpul în sesiunea de calificare după ce a evoluat de la 

o sesiune anterioară, de exemplu Q1, Q2, Q3 în Formula 1, va fi clasat în funcție de grad față de adversarul 

său.    

25.12.2. Cursa: 

Pariurile sunt nule dacă oricare dintre participanți nu începe Cursa. Turul de încălzire contează ca parte a 

cursei.    
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Dacă oricare sau ambii concurenți nu termină cursa, participantul care termină cele mai multe ture este 

câștigător. Dacă ambii participanți nu termină cursa, dar finalizează același număr de ture, pariurile vor fi 

nule. 

 

26. Pesapallo 

26.1. Reguli generale 

26.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc, dacă nu se 

prevede altfel în descrierea pieței.   

26.1.2. Meciuri abandonate/amânate 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.   

26.2. Rezultatul Final   

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

26.3. Outrights 

Alegeți care Echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șansa să câștige Campionatul/Liga/Cupa.    

26.3.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.   

Dacă o Echipă nu participă la turneu, toate pariurile outright pe această Echipă sunt nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

26.4. Clasare 1-3 

Alegeți care Echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Turneului/Campionatului/Ligii/Cupei.   

26.4.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.  

 

27. Liga de rugby 

27.1. Reguli generale 

27.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc (80 minute) 

dacă nu se prevede altfel în descrierea pieței. Dacă o piață câștigătoare a fost deja decisă înainte de 

abandonare, de exemplu, rezultatul primei reprize, toate pariurile pe această piață vor fi valabile.   

27.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. 
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La meciuri întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

27.2. Rezultatul Final   

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

27.3. Pauza/Final 

Preziceți rezultatul la pauză și la final. Ambele rezultate trebuie să fie corecte.    

Prelungirile nu sunt luate în considerare.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Remiză / Echipa Gazdă, Remiză / Remiză, Remiză / Echipa Oaspete, Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa 

Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete. 

27.4. Total Puncte Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte în timpul regulamentar de joc va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

27.5. Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru total și scorul total este egal cu această 

valoare,  pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.x puncte, Sub x.x puncte. 

27.6. Total Puncte & Pariere Meci   

Alegeți rezultatul full-time și numărul total de puncte înscrise. Pariurile trebuie să indice atât câștigătorul 

final cât și numărul total de puncte. 

Posibile selecții: Sub x.5 puncte și Echipa Gazdă, Sub x.5 puncte și Remiză, Sub x.5 puncte și Echipa 

Oaspete, Peste x.5 puncte și Echipa Gazdă, Peste x.5 puncte și Remiză, Peste x.5 puncte și Echipa Oaspete. 

27.7. Peste/Sub Puncte Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Gazdă în meci în timpul regulamentar de joc ca fiind 

peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

27.8. Peste/Sub Puncte Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Oaspete în meci în timpul regulamentar de joc ca fiind 

peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

27.9. Handicap  

Alegeți câștigătorul după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial.    

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

27.10. Prima repriză - Rezultat 

Alegeți care Echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

27.11. Prima repriză – Remiză Nici un pariu 

Alegeți care Echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 
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27.11.1. Achitare 

Dacă prima repriză se termină cu remiză, toate pariurile pe această piață sunt nule.    

27.12. Prima repriză – Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi 

combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

27.13. Prima repriză – Handicap 

Alegeți câștigătorul primei reprize, după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

27.14. Repriza cu cel mai mare număr de puncte 

Alegeți în care repriză vor fi înscrise mai multe puncte.    

Posibile selecții: prima repriză, a doua repriză, egal. 

27.15. Cine va câștiga restul meciului   

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

17:12) este scorul actual al meciului. Numai punctele înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice 

puncte înscrise înainte de momentul plasării pariului nu vor fi luate în considerare cu scopul acestui pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

27.16. Prima repriză – Cine câștigă restul 

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul primei reprize. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

9:3) este scorul actual al meciului. Numai punctele înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice puncte 

înscrise înainte de momentul plasării pariului nu vor fi luate în considerare cu scopul acestui pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

27.17. Șansă dublă 

Alegeți una dintre cele trei opțiuni,  Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa Gazdă/Remiză), Echipa 

Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare Echipă va câștiga (Echipa 

Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

27.18. Remiză. Nici un pariu 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

27.18.1. Achitarea 

Dacă meciul se termină cu remiză, toate pariurile pe această piață sunt nule.    

27.19. Prima repriză – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.x , Sub x.x . 

27.20. Prima repriză. Dubla șansă   

Alegeți una dintre cele trei opțiuni pentru rezultatul primei reprize, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză 

(Echipa Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare echipă 

va câștiga (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 
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Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

27.21. Cursa cu X Puncte 

Alegeți care Echipă va fi prima care va înscrie un număr specificat (X) de puncte. 

Dacă nici o echipă nu înscrie acest număr (X) de puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

27.22. Prima repriză - Total Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Gazdă în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea aleasă de dumneavoastră. Dacă un număr întreg este folosit pentru 

numărul total de puncte și scorul total este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

27.23. Prima repriză - Total Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Oaspete în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea aleasă de dumneavoastră. Dacă un număr întreg este folosit pentru 

numărul total de puncte și scorul total este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

27.24. Prima repriză – Handicap (3 rezultate posibile) 

Alegeți câștigătorul primei reprize după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

27.25. Outrights 

Alegeți echipa care va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

27.25.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.  

27.26. Clasare 

Alegeți care echipă va termina în Top X a turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top X al Turneului / Campionatului/ Ligii/Cupei. 

27.26.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această echipă vor fi nule.   

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

28. Uniunea de Rugby 

28.1. Reguli generale 

28.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc (80 minute) cu 

excepția cazului în care se prevede altfel în descrierea pieței. Dacă o piață câștigătoare a fost deja decisă 

înainte de abandonare, de exemplu, rezultatul primei reprize, toate pariurile pe această piață vor fi valabile.   

28.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.    
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La meciuri întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

28.2. Rezultatul Final   

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

28.3. Pauza / Final 

Preziceți rezultatul la pauză și la final. Ambele rezultate trebuie să fie corecte.    

Prelungirile nu sunt luate în considerare. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Remiză / Echipa Gazdă, Remiză / Remiză, Remiză / Echipa Oaspete, Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa 

Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete. 

28.4. Total Puncte Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte în timpul regulamentar de job va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

28.5. Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci ca fiind peste (mai mare decât) sau sub (mai mic decât) 

valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru total și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: Peste x.x puncte, Sub x.x puncte. 

28.6. Total Puncte & Pariere Meci 

Alegeți rezultatul final și numărul total de puncte înscrise. Pariurile trebuie să indice atât câștigătorul final 

cât și numărul total de puncte. 

Posibile selecții: Sub x.5 puncte și Echipa Gazdă, Sub x.5 puncte și Remiză, Sub x.5 puncte și Echipa 

Oaspete, Peste x.5 puncte și Echipa Gazdă, Peste x.5 puncte și Remiză, Peste x.5 puncte și Echipa Oaspete. 

28.7. Peste/Sub Puncte Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de Echipa Gazdă în timpul regulamentar de joc ca fiind 

peste (mai mare decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

28.8. Peste/Sub Puncte Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în meci de Echipa Oaspete în timpul regulamentar de joc ca fiind 

peste (mai mare decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

28.9. Handicap  

Alegeți câștigătorul după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul final oficial.     

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

28.10. Prima repriză - Rezultat 

Alegeți care Echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

28.11. Prima repriză – Remiză Nici un Pariu 

Alegeți care Echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 
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28.11.1. Achitarea 

Dacă prima repriză se termină cu remiză, toate pariurile pe această piață sunt nule.    

28.12. Prima repriză – Par/Impar 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză va fi par sau impar. Scorul ambelor echipe va fi 

combinat.    

Posibile selecții: par, impar. 

28.13. Prima repriză – Handicap 

Alegeți câștigătorul primei reprize, după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.    

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

28.14. Repriza cu cel mai mare scor   

Alegeți în care repriză vor fi înscrise mai multe puncte.    

Posibile selecții: Prima repriză, A doua repriză, egal. 

28.15. Cine va câștiga restul meciului   

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

17:12) este scorul actual al meciului. Numai punctele înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice 

puncte înscrise înainte de plasarea pariului nu contează pentru acest pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

28.16. Prima repriză- Cine castiga restul primei reprize? 

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul primei reprize. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

9:3) este scorul actual al meciului. Numai punctele înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice puncte 

înscrise înainte de plasarea pariului nu contează pentru acest pariu.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

28.17. Șansa dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa Gazdă/Remiză), Echipa 

Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare dintre Echipe va câștiga (Echipa 

Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

28.18. Remiză Nici un pariu 

Alegeți care echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

28.18.1. Achitarea 

Dacă meciul se termină cu o remiză, toate pariurile pe această piață sunt nule.   

28.19. Prima repriză – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în prima repriză ca fiind peste (mai mare decât) sau sub (mai mic 

decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat. 

Posibile selecții: Peste x.x , Sub x.x . 

28.20. Prima repriză. Șansă dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni pentru rezultatul primei reprize, Echipa Gazdă va câștiga sau remiză (Echipa 

Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete va câștiga sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare dintre echipe 

va câștiga (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 
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Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

28.21. Prima echipa la  X Puncte 

Alegeți care Echipă va fi prima care va înscrie un număr specificat  (X) de puncte. 

Dacă nici una dintre echipe nu înscrie acest număr (X) de puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

28.22. Prima repriză – Total  Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Gazdă în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru total și 

scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

28.23. Prima repriză - Totals Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Echipa Oaspete în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) 

sau sub (mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă un număr întreg este folosit pentru total și 

scorul total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

28.24. Prima repriză – Handicap (3 rezultate posibile) 

Alegeți câștigătorul primei reprize după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.     

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

28.25. Pariuri directe 

Alegeți care Echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

28.25.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupa. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o Echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această Echipă sunt nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

28.26. Clasare 

Alegeți care Echipă va termina în Top x al turneului. 

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top x al Turneului/ Campionatului/ Ligii/Cupei. 

28.26.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupa. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o Echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această Echipă sunt nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

 

29. Snooker 

29.1. Reguli generale 

29.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial cu excepția cazului în care se prevede altfel 

în descrierea pieței.   

În meciurile din ligă unde șansele sunt cotate pentru remiză, toate pariurile pe Jucătorii care vor câștiga 

vor fi tratate ca selecții perdante dacă meciul este terminat cu remiză.   
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Dacă rezultatul unui tip de pariu, pe care exista doar selectiile gazda/oaspete este egalitate, atunci toate 

pariurile vor fi validate ca nule. 

29.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, dacă meciul nu este reprogramat și jucat 

în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile.   

La meciurile întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

29.2. Pariere Meci (2 rezultate posibile) 

Alegeți câștigătorul meciului.    

Posibile selecții cu 2 rezultate: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

29.3. Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce handicapul frames a fost aplicat la rezultatul final oficial.    

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

29.4. Total Frames 

Alegeți numărul total de cadre în meci ca fiind peste (mai mult decât), între sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată. Numărul de cadre ale ambilor participanți va fi combinat.    

Posibile selecții: Sub y, Între y – x, Peste x. 

29.5. Scorul corect  

Alegeți scorul corect. Dacă numărul integral de seturi/Frame-uri nu este finalizat, pariurile sunt nule.   

Posibile selecții: orice rezultat posibil. 

29.6. Match Centuries 

Alegeți câte Centuries vor fi în întregul meci.   

Posibile selecții: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

29.7. Jucătorul 1 – Match Centuries 

Alegeți câte Centuries va avea Jucătorul 1 în meciul respectiv. 

Posibile selecții: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

29.8. Jucătorul 2 – Match Centuries 

Alegeți câte Centuries Jucătorul 2 va avea în meciul respectiv.    

Posibile selecții: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

29.9. Cea mai mare pauză în meci   

Alegeți Jucătorul care va avea cea mai mare pauză în timpul meciului.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

29.10. Cel mai mare Break  

Alegeți numărul total de puncte al celui mai mare „Break”  în meci ca fiind peste (mai mult decât), între 

sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Sub y, Între y – x, Peste x. 

29.11. Jucătorul 1 – cel mai mare Break 

Alegeți numărul total de puncte al celui mai mare Break al Jucătorului 1 în meci ca fiind peste (mai mult 

decât), între sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Sub y, Între y – x, Peste x. 
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29.12. Jucătorul 2 – Cel mai mare Break 

Alegeți numărul total de puncte al celui mai mare Break al Jucătorului 1 în meci ca fiind peste (mai mult 

decât), între sau sub (mai puțin decât) valoarea dată  

Posibile selecții: Sub y, Între y – x, Peste x. 

29.13. Frame X - Câștigătorul 

Alegeți Jucătorul care va câștiga Frame-ul specificat X. 

Posibile selecții: Participant 1, Participant 2. 

29.14. Frame X – Total Puncte 

Alegeți numărul total de puncte jucate într-un anumit frame (X) este peste (mai mare decât) sau sub (mai 

puțin decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă valoarea este exact scorul, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 Puncte, Sub x.5 Puncte. 

29.15. Frame X – Cel mai mare pauză 

Alegeți numărul total de puncte al celui mai mare Break în cadrul respectiv ca fiind  peste (mai mult decât), 

între sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Sub y, Între y – x, Peste x. 

29.16. Frame X – Break Y + 

Alegeți numărul total de puncte al celui mai mare Break în Frame-ul, mai mare sau mai mic decât valoarea 

dată.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

29.17. Frame X – Jucătorul Y Break peste Z Puncte 

Alegeți cel mai mare număr de puncte jucate în cel mai mare Break al fiecărui Jucător în Frame este peste 

(mai mare decât) sau sub (mai mic decât) valoarea pe care o alegeți. Dacă valoarea este exact scorul, 

pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 Puncte, Sub x.5 Puncte. 

29.18. Frame X – 1st Red Potted 

Alegeți care Jucător va lovi o bilă roșie primul în Frame-ul dat.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

29.19. Frame X – 1st Colour Potted 

Alegeți care culoare va fi lovită prima în Frame-ul dat.    

Posibile selecții: galben, verde, maro, albastru, roz, negru.    

29.20. Cine câștigă restul meciului   

Alegeți câștigătorul meciului din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

3:2) este scorul actual al meciului. Numai cadrele câștigate după plasarea pariului vor conta. Orice cadre 

câștigate înainte de plasarea pariului nu vor conta pentru acest pariu.   

Posibile selecții: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

29.21. Outrights 

Alegeți care Jucător va câștiga turneul. 

Posibile selecții: toate echipele/participanții care au șanse să câștige turneul.   

29.21.1. Settlement 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupa. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o Echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe această Echipă sunt nule.    
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Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.  

30. Fotbal   

30.1. Reguli generale 

30.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc (90 minute) 

dacă nu se specifică altfel în descrierea pieței. Aceasta include orice vătămare adăugată sau timpul de 

întrerupere, dar nu include prelungirile, timpul alocat pentru o penalti sau golul de aur.   

Excepțiile de la această regulă sunt meciurile amicale unde toate piețele meciului vor fi achitate pe baza 

rezultatului actual când jocul se termină (fără prelungiri), indiferent dacă se joacă 90 minute integral.   

Meciurile de tineret se termină după 80 minute care nu trebuie indicate pe terminal. 

30.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciurile abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. Dacă o piață câștigătoare 

a fost deja decisă înainte de abandonare, de exemplu, peste 0.5 goluri, rezultatul la pauză etc., toate 

pariurile pe aceste piețe vor fi valabile.   

La meciurile întrerupte sau amânate, care au loc în cadrul unui turneu, pariurile vor fi valabile dacă meciul 

este finalizat înainte de sfârșitul competiției.   

30.2. Rezultatul Final   

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.3. Calificare 

Alegeți care echipă se va califica.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.3.1. Achitarea 

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și jucat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valabile. Cu scopul de achitare 

rezultatul oficial inițial publicat de organismul guvernator oficial imediat după ce meciul/evenimentul este 

terminat, va fi considerat definitiv.   

30.4. Remiză Nici un pariu 

Alegețiu care  Echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.4.1. Achitare 

Dacă meciul se termină cu o remiză, toate pariurile pe această piață sunt nule.    

30.5. Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce un handicap dat a fost aplicat la rezultatul final oficial.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.6. Pauză / Final 

Preziceți rezultatul la pauză și la final. Ambele rezultate trebuie să fie corecte.   

Prelungirile nu contează.  

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Remiză / Echipa Gazdă, Remiză / Remiză, Remiză / Echipa Oaspete, Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa 

Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete. 
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30.7. Șansă dublă 

Alegeți una dintre cele trei opțiuni, Echipa Gazdă va câștiga sau va face remiză (Echipa Gazdă/Remiză), 

Echipa Oaspete va câștiga sau va face remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare din echipe va câștiga 

(Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

30.7.1. Achitare 

Pariul este câștigător dacă unul din cele două rezultate are loc.   

30.8. Cine va câștiga restul meciului   

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice goluri 

înscrise înainte de plasarea pariului nu vor conta pentru acest pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.9. Restul meciului Total Goluri 

Alegeți câștigătorul reprizei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul meciului. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice goluri 

înscrise înainte de plasarea pariului nu vor conta pentru acest pariu.   

Posibile selecții: Peste x.5 , Sub x.5 . 

30.10. Handicapul Asiatic 

Alegeți câștigătorul, după ce handicapul dat a fost aplicat la rezultatul final oficial.    

Whole goal handicap: un handicap de +/- unul sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei echipe care va fi 

adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate vor fi nule dacă meciul se termină cu remiză 

după ce marja de handicap a fost aplicată la Echipe. 

Half goal handicap: un handicap de +/- 0.5 (jumătate din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe care va fi adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate nu se pot termina cu remiză. 

Split handicap: un handicap de +/- 0.25 (un sfert din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe. Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe întregul 

handicap +/- 0.0 (scratch) sau mai mult și cealaltă jumătate a mizei plasată pe jumătate de handicap 0.5 

(jumătate din unu) sau mai mult, care va fi adăugat sau scăzut din numărul actual de goluri înscrise de 

fiecare echipă. Split handicap este întotdeauna la jumătate de punct între whole handicap și half handicap.  

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

30.11. Asiatic Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în timpul meciului în timpul regulamentar de joc ca fiind  peste (mai 

mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată.  

Whole goal line: Dacă um număr întreg (de exemplu, 3.0 sau 4.0) este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.0, Sub x.0. 

Half goal line: Liniile cu x.5, vezi Fotbal Total Goluri. 

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

Split goal line: Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe 

întreaga linie de gol și cealaltă jumătate de miză plasată pe jumătate din linia de gol. The split goal line 

este întotdeauna la jumătate de punct între whole goal line și the half goal line. 
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Posibile selecții x.25: Peste x.25, Sub x.25 (e.g. Peste 3.25: jumătate de miză plasată Peste 3.0 și jumătate 

de miză plasată Peste 3.5). 

Posibile selecții x.75: Peste x.75, Sub x.75 (e.g. Peste 3.75: jumătate de miză plasată Peste 3.5 și jumătate 

de miză plasată Peste 4.0). 

30.12. Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți ambele echipe vor înscrie în timpul regulamentar de joc.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.13. Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în timpul regulamentar de joc în meci ca fiind peste (mai mult 

decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Scorurile ambelor echipe vor fi combinate.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

30.14. Total Goluri (agregat) 

Alegeți câte goluri vor fi înscrise în timpul meciului.   

Posibile selecții: 0 sau 1 gol, 2 sau 3 goluri, 4 sau 5 goluri, 6 sau mai mult. 

30.15. Total Goluri (exact) 

Alegeți câte goluri vor fi înscrise în timpul meciului.   

Posibile selecții: nici un gol, Exact 1 goal, Exact 2 goluri, Exact 3 goluri, Exact 4 goluri, Exact 5 goluri, 6 

sau mai multe goluri. 

30.16. Care echipă va înscrie 

Alegeți cine va înscrie sau nu.   

Posibile selecții: numai Echipa Gazdă, numai Echipa Oaspete, ambele echipe, nici un gol. 

30.17. Total Echipa Gazdă 

Alegeți numărul total de goluri înscrise de Echipa Gazdă în timpul meciul în timpul regulamentar de joc ca 

peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

30.18. Total Echipa Oaspete 

Alegeți numărul total de goluri înscrise de Echipa Oaspete în timpul meciul în timpul regulamentar de joc 

ca peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare,  pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

30.19. Goluri Echipa Gazdă 

Alegeți câte goluri va înscrie Echipa Gazdă. 

Posibile selecții: nici un gol, Exact 1 gol, Exact 2 goluri, 3 sau mai multe goluri. 

30.20. Goluri Echipa Oaspete 

Alegeți câte goluri va înscrie Echipa Oaspete. 

Posibile selecții: nici un gol, Exact 1 gol, Exact 2 goluri, 3 sau mai multe goluri. 

30.21. Goluri pare sau impare 

Alegeți numărul total de goluri în timpul regulamentar de joc va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

30.21.1. Achitarea 

Orice meci care se termină cu 0:0 va fi achitat ca par.    
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30.22. Scor corect 

Alegeți scorul exact al unui meci în timpul regulamentar de joc.    

Posibile selecții: de exemplu: Echipa Gazdă câștigă 1:0, Remiză 1:1, Echipa Oaspete câștigă 3:2, …, Echipa 

Gazdă câștigă 6:0, Remiză 3:3, Echipa Oaspete câștigă 6:0, orice alte opțiuni 

30.23. Marja de câștig 

Alegeți Echipa câștigătoare și superioritatea lor exactă în goluri față de adversari.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă cu 1, Echipa Gazdă cu 2, Echipa Gazdă cu 3+, Echipa Oaspete cu 1, Echipa 

Oaspete cu 2, Echipa Oaspete cu 3+, Remiză. 

30.23.1. Achitarea 

e.g.: Dacă Echipa Gazdă câștigă meciul 3:1, selecția “Echipa Gazdă cu 2” este selecția câștigătoare. 

30.24. Matchflow (Primul gol / Rezultatul final) 

Alegeți care Echipă va înscrie primul gol și care Echipă va câștiga meciul. Pariurile trebuie să indice atât 

Echipa care înscrie primul gol cât și câștigătorul final. Golurile pe terenul propriu contează.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă / Echipa Gazdă, Echipa Gazdă / Remiză, Echipa Gazdă / Echipa Oaspete, 

Echipa Oaspete / Echipa Gazdă, Echipa Oaspete / Remiză, Echipa Oaspete / Echipa Oaspete, Nu goal. 

30.25. Total Goluri & Pariere Meci   

Alegeți rezultatul final și numărul total de goluri înscrise. Pariurile trebuie să indice atât câștigătorul final 

cât și numărul total de goluri. 

Posibile selecții: Sub x.5 goluri și Echipa Gazdă, Sub x.5 goluri și Remiză, Sub x.5 goluri și Echipa Oaspete, 

Peste x.5 goluri și Echipa Gazdă, Peste x.5 goluri și Remiză, Peste x.5 goluri și Echipa Oaspete. 

30.26. Pariere Meci & Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți rezultatul final și dacă ambele echipe vor înscrie. Pariurile trebuie să le indice pe ambele opțiuni.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă & Da, Echipa Gazdă & Nu, Remiză & Da, Remiză & Nu, Echipa Oaspete & 

Da, Echipa Oaspete & Nu. 

30.27. Ambele echipe vor înscrie & Total Goluri 

Alegeți ambele echipe vor înscrie și numărul total de goluri înscrise. Pariurile trebuie să le indice pe ambele.   

Posibile selecții: Da & Peste, Da & Sub, Nu & Peste, Nu & Sub. 

30.28. Șansă dublă & Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți Șansa dubla pentru rezultatul final și dacă ambele echipe vor înscrie sau nu. Pariurile trebuie să 

indice atât câștigătorul final și numărul total de goluri. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză & Da, Echipa Oaspete/Remiză & Da, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete 

& Da, Echipa Gazdă/Remiză & Nu, Echipa Oaspete/Remiză & Nu, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete & Nu. 

30.29. Șansa dublă & Total Goluri 

Alegeți Dubla șansă pentru rezultatul final și numărul total de goluri înscrise. Pariurile trebuie să indice atât 

câștigătorul final cât și numărul total de goluri. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză & Peste, Echipa Oaspete/Remiză & Peste, Echipa Gazdă/Echipa 

Oaspete & Peste, Echipa Gazdă/Remiză & Sub, Echipa Oaspete/Remiză & Sub, Echipa Gazdă/Echipa 

Oaspete & Sub. 

30.30. Nici o Remiză  Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți o echipă care va câștiga și ambele echipe vor înscrie în timpul regulamentar de joc.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.31. Fara gol primit – Echipa Gazdă 

Echipa Gazdă nu primeste gol în timpul regulamentar de joc.    
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Posibile selecții: Da, Nu. 

30.32. Fara gol primit  – Echipa Oaspete 

Echipa Oaspete nu primeste gol în timpul regulamentar de joc. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.33. Anuleaza pentru acasa (Home No Bet) 

Alegeți rezultatul meciului după timpul regulamentar de joc. În cazul unui rezultat castigator al echipei 

gazdă pariurile pe această piață vor fi nule.   

Posibile selecții: Remiză, Echipa Oaspete. 

30.34. Anuleaza pentru deplasare (Away No Bet) 

Alegeți rezultatul meciului după timpul regulamentar de joc. În cazul unui rezultat castigator al echipei 

oaspete, pariurile pe această piață vor fi nule.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză. 

30.35. Echipa gazda va castiga la zero  

Alegeți Echipa Gazdă câștigă meciul fără a incasa gol.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.36. Echipa Oaspete va castiga la zero. 

Alegeți Echipa Oaspete câștigă meciul fără a incasa gol.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.37. Repriza cu cel mai mare scor   

În care repriză vor fi înscrise mai multe goluri?   

Posibile selecții: Prima repriză, A doua repriză, Egal. 

30.38. Prima echipă care va înscrie 

Alegeți care Echipă va înscrie prima în timpul regulamentar de joc.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, nici un gol. 

30.39. Următorul gol 

Alegeți care Echipă va înscrie următorul gol. Numai timpul regulamentar de joc după plasarea pariului 

contează și „Nici un gol” este o opțiune. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

30.40. Ultima echipă care înscrie 

Alegeți care echipă va înscrie ultima în timpul regulamentar de joc.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Nici un Gol. 

30.41. Echipele înscriu 

Alegeți care Echipă/Echipe va/vor înscrie în timpul regulamentar de joc.   

Posibile selecții: ambele, numai Echipa Gazdă, numai Echipa Oaspete, Nici un gol. 

30.42. Echipa Gazdă câștigă ambele reprize    

Alegeți Echipa Gazdă câștigă ambele reprize sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.43. Echipa Oaspete câștigă ambele reprize 

Alegeți Echipa Oaspete câștigă ambele reprize sau nu. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.44. Echipa Gazdă câștigă oricare repriză   

Alegeți Echipa Gazdă câștigă cel puțin una din cele două reprize.    

Posibile selecții: Da, Nu. 
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30.45. Echipa Oaspete câștigă oricare repriză 

Alegeți Echipa Oaspete câștigă cel puțin una din cele două reprize. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

 

30.46. Ambele echipe înscriu în Prima repriză/A doua repriză 

Alegeți sau nu ambele echipe vor înscrie în prima repriză și ambele echipe vor înscrie în a doua repriză.   

Posibile selecții: Nu/Nu, Da/Nu, Da/Da, Nu/Da. 

30.47. Echipa Gazdă va înscrie în ambele reprize   

Alegeți Echipa Gazdă înscrie un gol în ambele reprize sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.48. Echipa Oaspete înscrie în ambele reprize   

Alegeți Echipa Oaspete înscrie un gol în ambele reprize sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.49. Primul gol 

Alegeți care Jucător va înscrie primul gol al meciului.    

Posibile selecții: toți jucătorii din echipele respective   

30.49.1. Achitarea 

Dacă Jucătorul nu participă la meci sau intră după ce primul gol a fost înscris, pariurile pe acest  Jucătorul 

sunt nule. Golurile pe terenul propriu nu contează. 

30.50. Anytime Goalscorer 

Alegeți Jucătorul va înscrie în orice moment în timpul meciului. (prelungirile nu contează)   

Posibile selecții: toți jucătorii care sunt în echipe   

30.50.1. Achitarea 

Dacă Jucătorul nu participă la meci, pariurile pe acest Jucător sunt nule. Pentru ca pariurile să conteze este 

necesar ca jucătorul să înceapă meciul. Jucătorul trebuie să intre pe teren în orice stadiu în timpul 

regulamentar de joc. Golurile pe terenul propriu nu contează.   

30.51. Next Goalscorer 

Alegeți care Jucător  va înscrie următorul gol. 

Posibile selecții: toți jucătorii care sunt pe teren sau pot intra pe teren când pariul este plasat.   

30.51.1. Achitarea 

Înlocuitorii Jucătorului nu afectează achitarea; pariul nu va fi nul. 

30.52. Ultimul care înscrie 

Alegeți care Jucător va înscrie ultimul gol al meciului.    

Posibile selecții: toți jucătorii din echipele respective.    

30.52.1. Achitarea 

Pentru ca pariurile să conteze nu este necesar ca Jucătorul să înceapă meciul, Jucătorul trebuie să intre pe 

teren în orice moment în timpul regulamentar de joc. Golurile pe terenul propriu nu contează.   

30.53. Prima repriză - Rezultats 

Alegeți care Echipă va câștiga prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.54. Prima repriză –Remiză Nici un pariu 

Alegeți care Echipă va câștiga prima repriză. Dacă prima repriză se termină cu o remiză, toate pariurile pe 

această piață sunt nule.   
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Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.55. Prima repriză – Handicap 

Alegeți câștigătorul primei reprize după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul primei reprize.     

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.56. Prima repriză – Sansă Dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni pentru rezultatul la pauză, Echipa Gazdă câștigă remiză (Echipa 

Gazdă/Remiză), the Echipa Oaspete câștigă sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare echipă 

câștigă (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

30.57. Prima repriză – Cine câștigă restul Reprizei 

Alegeți câștigătorul perioadei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul primei reprize. 

Pentru această piață, echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu 

(scorul 3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice 

goluri înscrise înainte de plasarea pariului nu contează pentru acest pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.58. Restul primei Reprize Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul primei 

reprize. Pentru această piață, echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de 

exemplu (scorul 3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor 

conta. Orice goluri înscrise înainte de plasarea pariului nu contează pentru acest pariu.   

Posibile selecții: Peste x.x, Sub x.x. 

30.59. Prima repriză –Handicap Asiatic 

Alegeți câștigătorul, după ce handicapul dat a fost aplicat la rezultatul oficial al primei reprize.   

Whole goal handicap: un handicap de +/- unul sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei echipe care va fi 

adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate vor fi nule dacă meciul se termină cu remiză 

după ce marja de handicap a fost aplicată la Echipe. 

Half goal handicap: un handicap de +/- 0.5 (jumătate din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe care va fi adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate nu se pot termina cu remiză. 

Split handicap: un handicap de +/- 0.25 (un sfert din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe. Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe întregul 

handicap +/- 0.0 (scratch) sau mai mult și cealaltă jumătate a mizei plasată pe jumătate de handicap 0.5 

(jumătate din unu) sau mai mult, care va fi adăugat sau scăzut din numărul actual de goluri înscrise de 

fiecare echipă. Split handicap este întotdeauna la jumătate de punct între whole handicap și half handicap.  

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

30.60. Prima repriză - Asiatic Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză în timpul regulamentar de joc ca fiind  peste (mai 

mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată.  

Whole goal line: Dacă um număr întreg (de exemplu, 1.0 sau 2.0) este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.0, Sub x.0. 

Half goal line: Liniile cu x.5, vezi Fotbal Total Goluri. 

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 
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Split goal line: Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe 

întreaga linie de gol și cealaltă jumătate de miză plasată pe jumătate din linia de gol. The split goal line 

este întotdeauna la jumătate de punct între whole goal line și the half goal line. 

Posibile selecții x.25: Peste x.25, Sub x.25 (e.g. Peste 1.25: jumătate de miză plasată Peste 1.0 și jumătate 

de miză plasată Peste 1.5). 

Posibile selecții x.75: Peste x.75, Sub x.75 (e.g. Peste 1.75: jumătate de miză plasată Peste 1.5 și jumătate 

de miză plasată Peste 2.0). 

30.61. Prima repriză – Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți ambele echipe vor înscrie în prima repriză.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.62. Prima repriză – Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză ca fiind  peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.    

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

30.63. Prima repriză – Totaluri (exact) 

Alegeți câte goluri vor fi înscrise de ambele echipe în prima repriză.   

Posibile selecții: nici un gol, Exact  1 goal, 2 sau mai multe goluri. 

30.64. Prima repriză – Prima echipă care înscrie 

Alegeți care Echipă va înscrie prima în prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, nici un gol. 

30.65. Prima repriză – Următorul gol 

Alegeți care Echipă va înscrie următorul gol în prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

30.66. Prima repriză – Goluri Echipa Gazdă 

Alegeți câte goluri Echipa Gazdă va înscrie în prima repriză.   

Posibile selecții: Nici un gol, Exact 1 goal, Exact 2 goluri, 3 sau mai multe goluri. 

30.67. Prima repriză – Goluri Echipa Oaspete 

Alegeți câte goluri va înscrie Echipa Oaspete în prima repriză. 

Posibile selecții: Nici un goal, Exact 1 gol, Exact 2 goluri, 3 sau mai multe goluri. 

30.68. Prima repriză – Fara gol primit – Echipa Gazdă 

Echipa Gazdă nu primeste gol în prima repriză.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.69. Prima repriză – Fara gol primit – Echipa Oaspete 

Echipa Oaspete nu primeste gol în prima repriză. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.70. Prima repriză – Par/Impar 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

30.70.1. Achitarea 

Orice meci care are rezultatul 0:0 va fi achitat ca par. 

30.71. Prima repriză – Scorul corect 

Alegeți scorul exact al primei reprize.    
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Posibile selecții: de exemplu, Echipa Gazdă câștigă 1:0, Remiză 0:0, Echipa Oaspete câștigă 1:0, …, Echipa 

Gazdă câștigă 2:1, Remiză 2:2, Echipa Oaspete câștigă 2:1, orice alt rezultat (numai înainte de meci). 

30.72. Prima repriză - Totals & Rezultat prima repriză   

Alegeți rezultatul la pauză și numărul total de goluri înscrise în prima repriză. Pariurile trebuie să le indice 

pe ambele.   

Posibile selecții: Sub x.5 goluri și Echipa Gazdă, Sub x.5 goluri și Remiză, Sub x.5 goluri și Echipa Oaspete, 

Peste x.5 goluri și Echipa Gazdă, Peste x.5 goluri și Remiză, Peste x.5 goluri și Echipa Oaspete. 

30.73. Prima repriză – Pariere Meci & Ambele echipe vor înscrie 

Alegeți rezultatul la pauză și dacă ambele echipe vor înscrie în prima repriză. Pariurile trebuie să le indice 

pe ambele.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă & Da, Echipa Gazdă & Nu, Remiză & Da, Remiză & Nu, Echipa Oaspete & 

Da, Echipa Oaspete & Nu. 

30.74. A doua repriză – Rezultatul 

Alegeți care Echipă va câștiga a doua repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.75. A doua repriză - Remiză No Bet 

Alegeți care Echipă va câștiga a doua repriză. Dacă a doua repriză se termină cu  remiză, toate pariurile 

pe această piață vor fi nule.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.76. A doua repriză – Handicap 

Alegeți câștigătorul celei de-a doua reprize după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul celei de-

a doua reprize.     

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.77. A doua repriză – Șansă Dublă 

Alegeți una din cele trei opțiuni pentru rezultatul celei de-a doua reprize, Echipa Gazdă câștigă sau remiză 

(Echipa Gazdă/Remiză), Echipa Oaspete câștigă sau remiză (Echipa Oaspete/Remiză) sau oricare Echipă 

câștigă (Echipa Gazdă/Echipa Oaspete). 

Posibile selecții: Echipa Gazdă/Remiză, Echipa Oaspete/Remiză, Echipa Gazdă/Echipa Oaspete. 

30.78. A doua repriză – Ambele echipe înscriu   

Alegeți ambele echipe vor înscrie în a doua repriză.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.79. A doua repriză – Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în a doua repriză este peste (mai mare decât) sau sub (mai puțin 

decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această 

valoare, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va fi combinat.   

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

30.80. A doua repriză – Total (exact) 

Alegeți câte goluri vor fi înscrise de ambele echipe în a doua repriză.   

Posibile selecții: Nici un gol, Exact 1 gol, 2 sau mai multe goluri. 

30.81. A doua repriză – Prima echipă care înscrie 

Alegeți care Echipă va înscrie prima în a doua repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Nici un gol. 
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30.82. A doua repriză – Par/impar 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în a doua repriză va fi par sau impar.    

Posibile selecții: par, impar. 

30.83. A doua repriză – Scorul corect 

Alegeți scorul exact al celei de-a doua reprize.   

Posibile selecții: e.g. Echipa Gazdă câștigă 1:0, Remiză 0:0, Echipa Oaspete câștigă 1:0, …, Echipa Gazdă 

câștigă 2:1, Remiză 2:2, Echipa Oaspete câștigă 2:1, orice alt rezultat (numai înainte de meci).   

30.84. Ambele reprize Peste 1.5 Goluri 

Alegeți dacă va fi mai mult decât un gol în fiecare repriză sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.85. Ambele reprize Sub 1.5 Goluri 

Alegeți vor fi mai puțin de două goluri în fiecare repriză sau mai multe.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.86. Rezultatul Primelor 10 Minute    

Alegeți care Echipă va conduce după 10 minute.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.87. Rezultatul meciului după X Minute 

Alegeți care Echipă va conduce după X minute de joc. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.88. Total Goluri după X Minute  

Alegeți câte goluri sunt înscrise după minutele date (de exemplu, Total Goluri după 15 Minute: câte goluri 

sunt înscrise după lovitura de începere până la 14:59 ora meciului). 

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

30.89. Ora primului gol   

Alegeți în care interval de minute va fi înscris primul gol. Orice vătămare adăugată sau timpul de 

întrerupere contează ca minutul 45 / 90. Durata intervalului: 15 minute  

Posibile selecții: 00:00 – 14:59, 15:00 – 29:59, 30:00 – pauză, pauză – 59:59, 60:00 – 74:59, 75:00 – 

rezultatul final, Nici un gol. 

30.90. Ora următorului gol   

Alegeți când va fi înscris următorul gol. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 3:2) este scorul 

actual al meciului.    

Posibile selecții interval de 10 minute: 00:00 – 09:59, 10:00 – 19:59, 20:00 – 29:59, 30:00 – 39:59, 

40:00 – 49:59, 50:00 – 59:59, 60:00 – 69:59, 70:00 – 79:59, 80:00 – pauză, Nici un gol. 

Posibile selecții interval de 15 minute: 00:00 – 14:59, 15:00 – 29:59, 30:00 – pauză, pauză – 59:59, 

60:00 – 74:59, 75:00 – pauză, Nici un gol. 

30.90.1. Achitarea 

Dacă următorul gol este înscris în prelungiri, rezultatul „Nici un gol” este câștigător.   

30.91. Pariul Corner   

Alegeți care echipă va avea mai multe cornere în timpul meciului.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.92. Corner Handicap 

Alegeți Echipa cu cele mai multe cornere după ce marja de handicap a fost aplicată la numărul de cornere. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 
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30.93. Total Cornere 

Alegeți numărul total de cornere în timpul meciului este peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de cornere este egal cu 

această valoare, pariurile vor fi nule. Cornerele pentru ambele echipe vor fi combinate.   

Posibile selecții: Peste x.5 cornere, Sub x.5 cornere. 

30.94. Total Cornere (adunate) 

Alegeți câte cornere vor avea ambele echipe din setul de trei opțiuni. Cornerele pentru ambele echipe vor 

fi combinate.   

Posibile selecții: mai puțin de 9 cornere, 9 - 11 cornere, 12 sau mai multe cornere. 

30.95. Total Cornere – Echipa Gazdă 

Alegeți numărul de cornere ale Echipei Gazdă în timpul meciului va fi peste (mai mult decât) sau sub (mai 

puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Peste x.5 cornere, Sub x.5 cornere. 

30.96. Total Cornere – Echipa Oaspete 

Alegeți numărul de cornere ale Echipei Gazdă în timpul meciului va fi peste (mai mult decât) sau sub (mai 

puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Peste x.5 cornere, Sub x.5 cornere. 

30.97. Cornere – Echipa Gazdă 

Alegeți câte cornere Echipa Gazdă va avea din setul de patru opțiuni.    

Posibile selecții: mai puțin de 3 Cornere, 3 sau 4 Cornere, 5 sau 6 Cornere, 7 sau mai multe. 

30.98. Cornere – Echipa Oaspete 

Alegeți câte cornere Echipa Oaspete va avea din setul de patru opțiuni.    

Posibile selecții: mai puțin de 3 Cornere, 3 sau 4 Cornere, 5 sau 6 Cornere, 7 sau mai multe.. 

30.99. Cornere – Par/impar 

Alegeți numărul total de cornere în timpul meciului va fi par sau impar. Cornerele pentru ambele echipe 

vor fi combinate.    

Posibile selecții: par, impar. 

30.100. Primul corner 

Alegeți care Echipă va avea primul corner în timpul meciului.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, niciuna. 

30.101. Următorul corner, Echipa 

Alegeți Echipa care primește următorul corner. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 3:2) este 

scorul actual. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, nici un corner, Echipa Oaspete. 

30.102. Ultimul corner 

Alegeți care Echipă va avea ultimul corner în timpul meciului.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Niciuna.  

30.103. Prima repriză – Pariu Corner   

Alegeți care Echipă va avea cele mai multe cornere în prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.104. Prima repriză - Corner Handicap 

Alegeți Echipa cu cele mai multe cornere în prima repriză după ce handicapul a fost aplicat la prima repriză 

– numărul de cornere. 
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Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.105. Prima repriză – Total Cornere 

Alegeți numărul total de cornere în prima repriză este peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de cornere este egal cu 

această valoare, pariurile vor fi nule. Cornerele pentru ambele echipe vor fi combinate.   

Posibile selecții: Peste x.5 cornere, Sub x.5 cornere. 

30.106. Prima repriză – Total Cornere (adunate) 

Alegeți câte cornere vor avea ambele echipe în prima repriză. Cornerele pentru ambele echipe vor fi 

combinate.   

Posibile selecții: mai puțin de 5 cornere, 5 - 6 cornere, 7 sau mai multe cornere. 

30.107. Prima repriză - Total Cornere – Echipa Gazdă 

Alegeți numărul de cornere ale Echipei Gazdă în prima repriză va fi peste (mai mult decât) sau sub (mai 

puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Peste x.5 cornere, Sub x.5 cornere. 

30.108. Prima repriză - Total Cornere – Echipa Oaspete 

Alegeți numărul de cornere ale Echipei Oaspete în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub 

(mai puțin decât) valoarea dată. 

Posibile selecții: Peste x.5 cornere, Sub x.5 cornere. 

30.109. Prima repriză – Cornere – Echipa Gazdă 

Alegeți câte cornere va avea Echipa Gazdă în Prima repriză din setul de patru opțiuni. 

Posibile selecții: 0 sau 1 Corner, Exact 2 Cornere, Exact 3 Cornere, 4 sau mai multe. 

30.110. Prima repriză – Cornere – Echipa Oaspete 

Alegeți câte cornere va avea Echipa Oaspete în Prima repriză din setul de patru opțiuni. 

Posibile selecții: 0 sau 1 Corner, Exact 2 Cornere, Exact 3 Cornere, 4 sau mai multe.  

30.111. Prima repriză – Cornere – Par/impar 

Alegeți numărul total de cornere în prima repriză va fi par sau impar. Cornerele pentru ambele echipe vor 

fi combinate.   

Posibile selecții: par, impar. 

30.112. Prima repriză – Primul Corner 

Alegeți care Echipă va avea primul corner în prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Niciuna. 

30.113. Prima repriză – Ultimul Corner 

Alegeți care Echipă va avea ultimul corner în prima repriză.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, niciuna. 

30.114. Eliminare? 

Alegeți oricare Jucător de pe teren va primi un cartonaș roșu în timpul regulamentar de joc.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.115. Prima repriză – Cartonașul roșu 

Alegeți oricare Jucător de pe teren va primi un cartonaș roșu în prima repriză.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.116. Cartonaș roșu – Echipa Gazdă 

Alegeți orice Jucător al Echipei Gazdă va primi un cartonaș roșu în timpul regulamentar de joc.   

Posibile selecții: Da, Nu. 
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30.117. Cartonașul roșu – Echipa Oaspete 

Alegeți orice Jucător al Echipei Oaspete va primi Cartonașul roșu în timpul regulamentar de joc.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.118. Prima repriză – Cartonașul roșu Echipa Gazdă 

Alegeți orice Jucător al Echipei Gazdă va primi Cartonașul roșu în prima repriză. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.119. Prima repriză – Cartonașul roșu Echipa Oaspete 

Alegeți orice Jucător al Echipei Oaspete va primi Cartonașul roșu în prima repriză. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.120. Cartonașele meciului 

Alegeți care Echipă va primi mai multe Cartonașe în timpul regulamentar de joc.  

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș   

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe  

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.121. Total Cartonașe 

Alegeți numărul total de Cartonașe în timpul meciului, în timpul regulamentar de joc ca fiind   peste (mai 

mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și 

numărul total de Cartonașe este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Cartonașele pentru ambele 

Echipe vor fi combinate. 

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș . 

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe. 

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonașe, Sub x.5 Cartonașe. 

30.122. Total Cartonașe (exactly) 

Alegeti cate Cartonașe vor fi acordate ambelor Echipe în timpul regulamentar de joc. Cartonașele pentru 

ambele Echipe vor fi combinate. 

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș . 

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe. 

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: 3 sau mai puține, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sau mai multe. 

30.123. Cartonașe – Echipa Gazdă 

Alegeți numărul de Cartonașe în timpul meciului pentru Echipa Gazdă în timpul regulamentar de joc ca 

fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și numărul total de Cartonașe este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș . 

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe. 

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonașe, Sub x.5 Cartonașe. 



82 

 

30.124. Cartonașe – Echipa Oaspete 

Alegeți numărul de Cartonașe în timpul meciului pentru Echipa Oaspete în timpul regulamentar de joc ca 

fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca 

valoarea dată și numărul total de Cartonașe este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.   

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș . 

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe. 

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonașe, Sub x.5 Cartonașe. 

30.125. Primul Cartonaș  

Alegeți care echipă va primi primul Cartonaș în timpul regulamentar de joc. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Nici un Cartonaș. 

30.126. Echipa cu următorul cartonaș 

Alegeți echipa care va primi următorul Cartonaș. Scorul indicat între paranteze, de exemplu   (scorul 3:2) 

este scorul actual. 

Cartonașe: 

 Cartonașul galben: 1 Cartonaș   

 Cartonașul roșu: 1 Cartonaș  

 Cartonașul Galben-Cartonașul roșu: 2 Cartonașe. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, nici un cartonaș, Echipa Oaspete. 

30.127. Prima repriză – Prima Echipă cu cartonaș 

Alegeți care Echipă va primi primul Cartonaș în prima repriză. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Nici un Cartonaș. 

30.128. Prima repriză – Cartonașele meciului 

Alegeți care Echipă va primi cele mai multe Cartonașe în timpul primei reprize.  

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș . 

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe. 

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.129. Prima repriză – Total Cartonașe 

Alegeți numărul de Cartonașe în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de Cartonașe este egal 

cu această valoare, pariurile vor fi nule. Cartonașele pentru ambele echipe vor fi combinate.  

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș   

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe  

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonașe, Sub x.5 Cartonașe. 

30.130. Prima repriză – Total Cartonașe (exact) 

Alegeți câte Cartonașe vor fi acordate ambelor Echipe în prima repriză. Cartonașele pentru ambele echipe 

vor fi combinate.    

Cartonașe: 
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 Cartonașul galben = 1 Cartonaș   

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe  

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau mai multe. 

30.131. Prima repriză – Total Cartonașe – Echipa Gazdă 

Alegeți numărul de Cartonașe în prima repriză pentru Echipa Gazdă ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de 

Cartonașe este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș  

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe 

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonașe, Sub x.5 Cartonașe. 

30.132. Prima repriză – Total Cartonașe – Echipa Oaspete 

Alegeți numărul de Cartonașe în prima repriză pentru Echipa Oaspete ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de 

Cartonașe este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Cartonașe: 

 Cartonașul galben = 1 Cartonaș   

 Cartonașul roșu = 2 Cartonașe  

 Galben + Cartonașe galbene care conduc la Cartonașul roșu = 3 Cartonașe. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonașe, Sub x.5 Cartonașe. 

30.133. Prima repriză – Primul Cartonaș  

Alegeți care Echipă va primi primul Cartonaș în prima repriză. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete, Nici un Cartonaș. 

30.134. Echipa with cele mai multe puncte de Cartonașe 

Alegeți care Echipă va primi cele mai multe puncte de Cartonașe. 

Puncte Cartonaș: 

 Cartonașul galben = 10 puncte 

 Cartonașul roșu = 25 puncte. 

 două cartonașe galbene duc automat la un Cartonaș Roșu și primește 35 puncte. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.135. Puncte Cartonașe Handicap 

Alegeți Echipa cu cele mai multe puncte de Cartonașe, după ce valoarea de handicap dată a fost aplicată.   

Puncte Cartonaș: 

 Cartonașul galben = 10 puncte 

 Cartonașul roșu = 25 puncte. 

 Două Cartonașe galbene duc automat la Cartonaș Roșu și primește 35 puncte. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.136. Total puncte de Cartonaș  

Alegeți numărul total de puncte de Cartonașe în meci în timpul regulamentar de joc ca fiind    peste (mai 

mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și 
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numărul total de puncte de  Cartonașe este egal cu această valoare,   pariurile vor fi nule. Punctele pe 

Cartonașe pentru ambele echipe vor fi combinate.         

Puncte Cartonaș:  

 Cartonașul galben = 10 puncte 

 Cartonașul roșu = 25 puncte. 

 Două Cartonașe galbene duc automat la Cartonașul Roșu și primește 35 puncte. 

Posibile selecții: Peste x.5 Cartonaș puncte, Sub x.5 Cartonaș puncte. 

30.137. Total puncte de Cartonaș (adunate) 

Alegeți câte puncte de Cartonaș vor fi acordate ambelor Echipe în timpul regulamentar de joc. Punctele de 

Cartonaș ale ambelor echipe vor fi combinate.    

Puncte Cartonaș: 

 Cartonașul galben = 10 puncte 

 Cartonașul roșu = 25 puncte. 

 Două Cartonașe galbene duc automat la Cartonaș Roșu, și primește 35 puncte. 

Posibile selecții: 0 - 30, 31 - 45, 46 - 60, 61 - 75, 76 sau mai multe. 

30.138. Prima repriză – Total puncte de Cartonaș  

Alegeți numărul total de puncte de Cartonașe în prima repriză ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai 

puțin decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de puncte 

de  Cartonașe este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Punctele pe Cartonașe pentru ambele 

echipe vor fi combinate. 

Puncte Cartonaș: 

 Cartonașul galben = 10 puncte 

 Cartonașul roșu = 25 puncte. 

 Două Cartonașe galbene duc automat la Cartonaș Roșu și primește 35 puncte. 

Posibile selecții: Peste x.5 puncte Cartonaș, Sub x.5 puncte Cartonaș. 

30.139. Prima repriză – Total puncte Cartonaș (adunate) 

Alegeți câte puncte de Cartonaș vor fi acordate ambelor Echipe în prima repriză. to both Echipas in the 

first half. Punctele pe Cartonașe pentru ambele echipe vor fi combinate. 

Puncte Cartonaș: 

 Cartonașul galben = 10 puncte 

 Cartonașul roșu = 25 puncte. 

 Două Cartonașe galbene duc automat la Cartonașul Roșu și primește 35 puncte. 

Posibile selecții: 0 - 10, 11 - 25, 26 - 40, 40 sau mai multe. 

30.140. Cum va fi decis meciul 

Alegeți Echipa care câștigî în competițiile knockout.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă câștigă în timpul regulamentar de joc, Echipa Gazdă câștigă în prelungiri, 

Echipa Gazdă câștigă la penaltiuri, Echipa Oaspete câștigă în timpul regulamentar de joc, Echipa Oaspete 

câștigă în prelungiri, Echipa Oaspete câștigă la penaltiuri. 

30.141. Vor fi prelungiri? 

Alegeți daca vor fi prelungiri în meci sau nu.    

Acest pariu nu este disponibil la fiecare meci, numai pentru cele unde prelungirile sunt posibile.   

Posibile selecții: Da, Nu. 
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30.142. Prelungiri – 3 rezultate posibile 

Alegeți Echipa care va câștiga în prelungiri. Penaltiurile nu contează. Numai golurile înscrise în prelungiri 

vor conta.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.143. Cine câștigă restul OT (Prelungirilor)  

Alegeți câștigătorul perioadei din momentul în care pariul a fost plasat până la sfârșitul prelungirilor. Pentru 

această piață, Echipele încep cu scorul virtual de 0:0. Scorul indicat între paranteze, de exemplu (scorul 

3:2) este scorul actual al meciului. Numai golurile înscrise după plasarea pariului vor conta. Orice goluri 

înscrise înainte de plasarea pariului nu contează pentru acest tip de pariu. Penaltiurile nu contează cu 

scopul acestui pariu.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.144. Prelungiri –Handicapul Asiatic 

Alegeți câștigătorul prelungirilor după ce marja de handicap a fost aplicată la rezultatul oficial al 

prelungirilor.    

Whole goal handicap: un handicap de +/- unul sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei echipe care va fi 

adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate vor fi nule dacă meciul se termină cu remiză 

după ce marja de handicap a fost aplicată la Echipe. 

Half goal handicap: un handicap de +/- 0.5 (jumătate din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe care va fi adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate nu se pot termina cu remiză. 

Split handicap: un handicap de +/- 0.25 (un sfert din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe. Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe întregul 

handicap +/- 0.0 (scratch) sau mai mult și cealaltă jumătate a mizei plasată pe jumătate de handicap 0.5 

(jumătate din unu) sau mai mult, care va fi adăugat sau scăzut din numărul actual de goluri înscrise de 

fiecare echipă. Split handicap este întotdeauna la jumătate de punct între whole handicap și half handicap.  

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

30.145. Overtime (Prelungiri) – Total Goluri 

Selectati numarul total de goluri inscrise in prelungiri (peste) sau (sub) valoarea oferita. Dacă un număr 

întreg este oferit ca valoarea dată și numărul total de goluri este egal cu această valoare, pariurile vor fi 

nule. Golurile pentru ambele echipe vor fi combinate. Numai golurile înscrise în prelungiri vor conta.   

Posibile selecții: Peste x.5 goluri, Sub x.5 goluri. 

30.146. Overtime (Prelungiri)  - Asian Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prelungiri ca fiind peste (mai mare decât) sau sub (mai mic 

decât) valoarea dată.  

Whole goal line: Dacă um număr întreg (de exemplu, 1.0 sau 2.0) este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.0, Sub x.0. 

Half goal line: Liniile cu x.5, vezi Fotbal Prelungiri - Total Goluri. 

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

Split goal line: Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe 

întreaga linie de gol și cealaltă jumătate de miză plasată pe jumătate din linia de gol. The split goal line 

este întotdeauna la jumătate de punct între whole goal line și the half goal line. 

Posibile selecții x.25: Peste x.25, Sub x.25 (e.g. Peste 1.25: jumătate de miză plasată Peste 1.0 și jumătate 

de miză plasată Peste 1.5). 



86 

 

Posibile selecții x.75: Peste x.75, Sub x.75 (e.g. Peste 0.75: jumătate de miză plasată Peste 0.5 și jumătate 

de miză plasată Peste 1.0).  

30.147. Gol Prelungiri Da/Nu 

Vor fi prelungiri și cel puțin un gol. Penaltiurile nu sunt incluse.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

30.148. Următorul gol în prelungiri   

Alegeți care Echipă va înscrie următorul gol în prelungiri. Golurile în penaltiuri nu contează.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Nici un gol, Echipa Oaspete. 

30.149. Prelungiri Prima repriză – 3 rezultate posibile 

Alegeți cine va câștiga prima repriză a prelungirilor.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

30.150. Prelungiri Prima repriză –Handicapul Asiatic 

Alegeți câștigătorul după ce handicapul dat a fost aplicat la rezultul oficial al primei reprize a prelungirilor.   

Whole goal handicap: un handicap de +/- unul sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei echipe care va fi 

adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate vor fi nule dacă meciul se termină cu remiză 

după ce marja de handicap a fost aplicată la Echipe. 

Half goal handicap: un handicap de +/- 0.5 (jumătate din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe care va fi adăugat la numărul actual de goluri înscrise. Pariurile plasate nu se pot termina cu remiză. 

Split handicap: un handicap de +/- 0.25 (un sfert din unu) sau mai multe goluri va fi acordat fiecărei 

echipe. Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe întregul 

handicap +/- 0.0 (scratch) sau mai mult și cealaltă jumătate a mizei plasată pe jumătate de handicap 0.5 

(jumătate din unu) sau mai mult, care va fi adăugat sau scăzut din numărul actual de goluri înscrise de 

fiecare echipă. Split handicap este întotdeauna la jumătate de punct între whole handicap și half handicap.  

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

30.151. Prelungiri Prima repriză - Asia Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise în prima repriză a prelungirilor ca fiind peste (mai mult decât) sau 

sub (mai puțin decât) valoarea dată.  

Whole goal line: Dacă um număr întreg (de exemplu, 1.0 sau 2.0) este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.0, Sub x.0. 

Half goal line: Liniile cu x.5, vezi Fotbal Prelungiri Prima repriză - Total Goluri. 

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 

Split goal line: Miza va fi împărțită în mod egal între cele două pariuri, cu o jumătate de miză plasată pe 

întreaga linie de gol și cealaltă jumătate de miză plasată pe jumătate din linia de gol. The split goal line 

este întotdeauna la jumătate de punct între whole goal line și the half goal line. 

Posibile selecții x.25: Peste x.25, Sub x.25 (e.g. Peste 1.25: jumătate de miză plasată Peste 1.0 și jumătate 

de miză plasată Peste 1.5). 

Posibile selecții x.75: Peste x.75, Sub x.75 (e.g. Peste 0.75: jumătate de miză plasată Peste 0.5 și jumătate 

de miză plasată Peste 1.0).  

30.152. Penalty? 

Alegeți dacă va fi un penalty în timpul meciului.    

Posibile selecții: Da, Nu. 
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30.153. Care Echipă va câștiga la penalty-uri? 

Alegeți care echipa va câștiga la penalty-uri. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.154. Următorul gol – Penalty ? 

Alegeți care echipă înscrie următorul gol într-un penalty.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.155. Care Echipă are lovitura de începere? 

Alegeți Echipa care are lovitura de începere.    

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

30.156. Outrights (Castigator)  

Alegeți Echipa care va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.    

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.    

30.156.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale nu trebuie să corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

30.157. Clasare 1-3 

Alegeți Echipa care va fi în Topul 3 al turneului. 

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Campionatului/Ligii/Cupei.   

30.157.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la turneu, toate pariurile place pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale nu trebuie să corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

30.158. Top Goalscorer (Golgheter)  

Alegeți care Jucător va înscrie cele mai multe goluri în turneu. 

Posibile selecții: jucătorii aleși ai turneului.    

30.158.1. Achitarea 

Dacă doi sau mai mulți jucători înscriu un număr egal de goluri în turneu, regula de departajare se va 

aplica. Metodele Countback/tiebreak folosite de organismul guvernator nu contează pentru această piață. 

Asistenții nu contează.    

30.159. Următorul Manager Permanent 

Alegeți următorul manager permanent anunțat de club/federație.    

Posibile selecții: diferiți manageri. 

30.159.1. Achitarea 

Managerii interimari și managerii suplinitori nu contează cu scopul achitării.    
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31. Speciale – Concursul Eurovision 

31.1. Reguli generale 

31.1.1. Achitarea 

Toate țările care participă la orice stadii de calificare sunt concurenți cu scopul achitării. Rezultatele semi-

finalei nu vor fi achitate până după finala în noaptea de sâmbătă.   

31.2. Câștigătorul 

Alegeți țara care va câștiga competiția.   

Posibile selecții: toate țările care participă la competiție.   

31.3. Top 3 

Alegeți țara care va termina în Top 3. 

Posibile selecții: toate țările care participă la competiție.   

31.4. Topul 10 

Alegeți țara care va termina în Top 10. 

Posibile selecții: toate țările care participă la competiție.    

31.5. Câștigătorul semi-finalei 

Alegeți țara care va câștiga semi-finala.   

Posibile selecții: toate țările care participă la semi-finală.   

31.6. Calificarea în semi-finală 

Alegeți o țară care se va califica în finală.   

Posibile selecții: toate țările care participă la semi-finală.   

31.7. Calificarea 

Alegeți o țară care se va califica pentru finală sau nu.    

Posibile selecții: Da, Nu. 

31.8. Nici un Punct  

Alegeți dacă o anumită țară nu va primi nici un punct în finală.   

Posibile selecții: Da, Nu. 

 

32. Speciale  – Politică 

32.1. Reguli generale 

32.1.1. Achitarea 

Rezultatele oficiale declarate inițiale ale alegerilor vor fi valabile și orice provocări judiciare sau 

constituționale nu vor afecta achitarea.   

Pariurile care combină rezultatele la alegeri nu sunt permise.   

32.2. Alegerile generale din Marea Britanie – Câștigătorul 

Alegeți partidul care va câștiga alegerile.   

Posibile selecții: toate partidele politice care participă la alegeri.   

32.2.1. Achitarea  

Pariurile pe câștigătorul alegerilor generale vor fi bazate pe partidul care câștigă cele mai multe locuri în 

Parlament.   

32.3. Alegerile Prezidențiale SUA – Câștigătorul   

Alegeți partidul care va câștiga alegerile.   

Posibile selecții: Democrat, Republican, Independent. 
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32.3.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate pe partidul câștigător al alegerilor prezidențiale din Statele Unite, nu persoana 

care este aleasă Președinte.   

32.4. Cine va câștiga Alegerile Prezidențiale SUA   

Alegeți cine va câștiga alegerile Prezidențiale SUA.   

Posibile selecții: toți candidații înscriși la alegeri.    

32.4.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate pe câștigătorul alegerilor prezidențiale ale Statelor Unite, nu persoana care 

este aleasă Președinte. Dacă un anumit candidat se retrage, pariurile plasate pe acel candidat vor fi 

valabile. Dacă încă un candidat participă la Alegerile Prezidențiale Americane, pariurile plasate pe candidații 

existenți vor fi valabile.   

 

33. Squash 

33.1. Reguli generale 

33.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial al meciului dacă nu se specifică altfel în 

descrierea pieței. Dacă o piață a fost deja decisă înainte ca meciul să fie abandonat (de exemplu, 

câștigătorul primului Set), toate pariurile pe acea piață vor fi valabile.   

Dacă numărul total de seturi jucate este modificat, pariurile pe meci vor fi valabile, dar pariurile pe Scorul 

corect, Total Seturi, Puncte Handicap și Total Puncte vor fi nule. 

33.1.2. Informații despre meciuri abandonate/amânate   

Dacă un meci este amânat sau reprogramat, pariurile vor fi valabile cu condiția ca meciul să fie finalizat 

înainte de sfârșitul competiției.    

La meciurile întrerupte sau amânate, care nu au loc într-un turneu (de exemplu, meciurile demonstrative), 

pariurile vor fi declarate invalide dacă meciul nu este reluat și finalizat în 24 ore.   

33.2. Pariere Meci  

Alegeți câștigătorul meciului.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

33.3. Puncte Handicap 

Selectați câștigătorul după ce marja de handicap a fost aplicată la numărul total de puncte ale fiecărui 

Jucător în funcție de rezultatul final oficial.  

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

33.4. Câștigătorul Setului X  

Alegeți Echipa care va câștiga setul specificat (X) 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

33.5. Numărul total de Seturi 

Alegeți câte seturi vor fi jucate în meci.    

Posibile selecții (cel mai bun din 3): 2, 3 

Posibile selecții (cel mai bun din 5): 3,4,5  

33.6. Total  

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Jucătorul 1 și Jucătorul 2 în timpul meciului ca fiind peste (mai 

mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți.  

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5 
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33.7. Scorul corect al setului   

Alegeți scorul final în seturi. 

Posibile selecții (cel mai bun din 3): 2:0, 2:1, 1:2, 0:2 

Posibile selecții (cel mai bun din 5): 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3, 0:3 

33.8. Handicapul Setului X   

Alegeți câștigătorul setului specificat (X) după ce marja de handicap a fost aplicată la scorul oficial al 

setului.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

33.9. Setul X Total 

Alegeți numărul total de puncte înscrise de Jucătorul 1 și Jucătorul 2 în setul specificat (X) ca fiind peste 

(mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea pe care o alegeți.  

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5 

33.10. Setul X Par/Impar   

Alegeți numărul total de puncte înscrise în setul specificat (X) ca fiind par sau impar. Scorul ambelor echipe 

va fi combinat.    

Posibile selecții: par, impar. 

33.11. Cursa de X Puncte in setul Y  

Alegeți care Jucător va înscrie primul un număr specificat (X) de puncte în setul indicat (Y). 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

34. Tenis de masă 

34.1. Reguli generale 

34.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul final oficial al meciului, dacă nu se specifică altfel în 

descrierea pieței. Dacă o piață a fost deja stabilită înainte ca un meci să fie abandonat (de exemplu, 

câștigătorul primului Set), toate pariurile pe această piață vor fi valabile.   

Dacă numărul total de seturi jucate este modificat, pariurile meci vor fi valabile, dar pariurile pe Scorul 

corect, Total Seturi și Total Puncte vor fi nule. 

34.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Dacă un meci este amânat sau reprogramat, pariurile vor fi valabile cu condiția ca meciul să fie finalizat 

înainte de sfârșitul competiției.    

Meciurile întrerupte sau amânate care nu au loc în cadrul unui turneu (de exemplu, meciuri demonstrative) 

vor fi declarate invalide dacă nu sunt reluate și finalitate în 24 ore.   

34.2. Pariere Meci  

Alegeți Jucătorul care va câștiga meciul. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

34.3. Handicap Setul X  

Alegeți câștigătorul setului X după ce marja de handicap a fost aplicată la scorul oficial al setului.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

34.4. Total  

Alegeți numărul total de puncte înscrise de ambii jucători în timpul meciului ca fiind peste (mai mare decât) 

sau sub (mai mic decât) valoarea pe care o alegeți.  

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5. 
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34.5. Câștigătorul Setului X  

Alegeți care echipă va câștiga setul specificat X. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

34.6. Setul X Total 

Alegeți numărul total de puncte care vor fi înscrise de Jucătorul 1 și Jucătorul 2 în setul X ca fiind peste 

(mai mare decât) sau sub (mai mic decât) valoarea pe care o alegeți. 

Posibile selecții: Peste x.5, Sub x.5 

34.7. Setul X Par/impar 

Alegeți numărul total de puncte înscrise în setul specificat X ca fiind par sau impar. Scorul ambelor echipe 

va fi combinat.   

Posibile selecții: par, impar. 

34.8. Prima echipa la N Puncte în Setul X 

Alegeți care Echipă va marca prima “N” puncte in setul X. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35. Tenis 

 

35.1. Reguli generale 

35.1.1. Achitarea 

Un meci trebuie să fie finalizat pentru ca pariurile să fie valabile, cu excepția cazului în care o piață a fost 

deja stabilită înainte ca meciul să obțină rezultatul final. În acest caz, pentru piețele stabilite (de exemplu, 

câștigătorul primului Set), toate pariurile pe aceste piețe vor fi valabile.   

Dacă numărul total de seturi care urmează să fie jucate este modificat, pariurile meci vor fi valabile, dar 

pariurile pe Scorul corect, Total Seturi și Total Puncte vor fi nule. În cazul unei schimbări de suprafață 

pentru un meci (de exemplu, un turneu în aer liber se mută în interior datorită condițiilor meteorologice 

nefavorabile), toate pariurile vor fi valabile. Toate tie-breake-urile sau Match tie-break-urile se considera 

ca si 1 game.   

35.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Dacă un meci este amânat sau reprogramat, pariurile vor fi valabile cu condiția ca meciul să fie finalizat 

înainte de sfârșitul competiției.   

Meciurile întrerupte sau amânate, care nu au loc în cadrul unui turneu (de exemplu, meciuri 

demonstrative), vor fi declarate invalide dacă nu sunt reluate și finalizate în 24 ore.   

Toate piețele prematch și inplay care au fost decise la momentul întreruperii, descalificării sau abandonului 

vor fi achitate în funcție de rezultatul la momentul întreruperii, descalificării sau abandonului. De exemplu, 

toate pariurile pe Total Jocuri unde valoarea (de exemplu, 15,5) a fost deja atinsă vor fi achitate. Toate 

pariurile pe piețe cu rezultate indecise vor fi nule.   

Cupa Davis sau Cupa Fed: meciurile întrerupte sau amânate vor fi declarate invalide dacă nu sunt reluate 

și finalizate în 24 ore.   

Turneele Round Robin: meciurile întrerupte sau amânate vor fi declarate invalide dacă nu sunt reluate 

și finalizate în 24 ore.  . 

Retragerea/descalificarea unui Jucător: indiferent când se retrage sau este descalificat un Jucător,  

toate pariurile pe piețe indecise vor fi nule.    

Walkover: toate pariurile sunt nule. 
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35.2. Pariere Meci   

Alegeți care Jucător va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.3. Pariul Setului 

Alegeți rezultatul final al meciului în seturi.    

Posibile selecții: 2:0, 2:1, 1:2, 0:2, (cel mai bun din 5 meciuri: 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3, 0:3) 

35.4. Total Seturi 

Alegeți câte seturi vor fi jucate în meci.    

Posibile selecții (cel mai bun din 3): 2, 3. 

Posibile selecții (cel mai bun din 5): 3, 4, 5. 

35.5. Handicapul Setului 

Alegeți câștigătorul după ce handicapul setului a fost aplicat la numărul total de seturi al fiecărui Jucător 

în funcție de rezultatul final oficial.  

Posibile selecții: x.5-Marja pentru Jucătorul 1, x.5-Marja pentru Jucătorul 2. 

 

35.6. Handicap Game 

Alegeți câștigătorul după ce handicap pe Game-uri a fost aplicat la numărul total de game-uri al fiecărui 

Jucător în funcție de rezultatul final oficial.  

Posibile selecții cu 2 rezultate: x.5-Handicap pentru Jucătorul 1, x.5-Handicap pentru Jucătorul 2. 

Posibile selecții cu 3 rezultate: Jucătorul 1, Remiză, Jucătorul 2. 

35.7. Total Game-uri 

Alegeți numărul total de game-uri jucate în meci ca fiind peste (mai mare decât) sau sub (mai mic decât) 

valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu această valoare, 

pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 game-uri, Sub x.5 game-uri. 

35.8. Total Game-uri Jucătorul 1 

Alegeți numărul total de game-uri câștigate de Jucătorul 1 în timpul meciului ca fiind  peste (mai mare 

decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 game-uri, Sub x.5 game-uri. 

35.9. Total Game-uri Jucătorul 2 

Alegeți numărul total de game-uri câștigate de Jucătorul 2 în timpul meciului ca fiind  peste (mai mare 

decât) sau sub (mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Peste x.5 game-uri, Sub x.5 game-uri. 

35.10. Cele mai multe Game-uri 

Alegeți Jucătorul care câștigă cele mai multe game-uri în timpul meciului.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.11. Game-uri Par/Impar 

Alegeți numărul total de game-uri jucate în meci ca par sau impar.   

Posibile selecții: par, impar. 
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35.12. Rezultatul dublu (Primul Set / Meci) 

Alegeți care Jucător va câștiga primul set și care Jucător va câștiga întregul meci. Pariurile trebuie să indice 

pe ambii, câștigătorul primului set și câștigătorul meciului.   

Posibile selecții: Jucătorul 1 / Jucătorul 1, Jucătorul 1 / Jucătorul 2, Jucătorul 2 / Jucătorul 1, Jucătorul 2 / 

Jucătorul 2. 

35.13. Câștigătorul primului  Set și câștigătorul meciului 

Alegeți Jucătorul care câștigă Primul Set și întregul meci.  Pariurile trebuie să indice pe ambii, câștigătorul 

primului set și câștigătorul meciului.   

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.14. Cine pierde Primul Set și câștigă meciul 

Alegeți Jucătorul care pierde PrimulSet și câștigă meciul. Pariurile trebuie să indice atât pierzătorul primul 

set cât și câștigătorul meciului.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.15. Jucătorul 1 câștigă un set 

Alegeți dacă Jucătorul 1 va câștiga un set sau nu. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

35.16. Jucătorul 2 câștigă un set 

Alegeți dacă Jucătorul 2 va câștiga un set sau nu.  

Posibile selecții: Da, Nu. 

35.17. Orice Set Zero 

Alegeți dacă orice set se va termina cu scorul 6:0 sau 0:6. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

35.18. Câștigătorul Setului X 

Alegeți Jucătorul care va câștiga setul specificat (X). 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.19. Setul X – Handicap 

Alegeți câștigătorul după ce handicapul jocului a fost aplicat la numărul total de jocuri al fiecărui Jucător 

în funcție de rezultatul oficial al setului respectiv.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Jucătorul 1, x.x-Handicap pentru Jucătorul 2. 

35.20. Setul X – Total game-uri 

Alegeți numărul total de game-uri jucate într-un anumit set (X) ca fiind peste (mai mare decât) sau sub 

(mai mic decât) valoarea dată. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal 

cu această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 game-uri , Sub x.5 game-uri. 

35.21. Setul X –Scorul corect 

Selectați scorul exact al setului.    

Posibile selecții: 6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 7:5, 7:6, 6:7, 5:7, 4:6, 3:6, 2:6, 1:6, 0:6. 

35.22. Game-uri Pare/Impare în Setul X 

Alegeți numărul total de game-uri jucate într-un anumit Set (X) ca fiind par sau impar.   

Posibile selecții: par, impar. 

35.23. Câștigătorul Game-ului  X din Setul N 

Alegeți cine va câștiga Game-ul X în Setul Y. De exemplu, cine câștigă al 5-lea game în al doilea set.    

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. Dacă jocul X nu este jucat, pariurile sunt nule. 
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35.24. Jucătorul 1 Primul Serviciu Câștigătorul Game-ului  

Alegeți cine câștigă Game-ul primului serviciu de la Jucătorul 1. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.25. Jucătorul 2 Primul Serviciu Câștigătorul Game-ului 

Alegeți cine câștigă Game-ul primului serviciu de la Jucătorul 2. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.26. Scorul Game-ului X din Setul N 

Selectați scorul corect al jocului.    

Posibile selecții: Jucătorul 1 la 0, Jucătorul 1 la 15, Jucătorul 1 la 30, Jucătorul 1 la 40, Jucătorul 2 la 0, 

Jucătorul 2 la 15, Jucătorul 2 la 30, Jucătorul 2 la 40.  

35.27. Scorul Game-ului X din Setul N sau Break 

Selectați scorul corect al game-ului.   

Posibile selecții: Jucătorul 1 la 0, Jucătorul 1 la 15, Jucătorul 1 la 30, Jucătorul 1 la 40, Jucătorul 2 la 0, 

Jucătorul 2 la 15, Jucătorul 2 la 30, Jucătorul 2 la 40, Break. 

35.28. Game-ul X la Egalitate din Setul N 

Selectați dacă scorul unui anumit game va fi Egalitate. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

35.29. Tie Break jucat? 

Selectați dacă va exista un Tiebreak în meci. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

35.30. Tie Break în Setul X? 

Selectați dacă va exista un Tiebreak în setul dat. 

Posibile selecții: Da, Nu. 

35.31. Cine câștigă Tie Break în Setul X 

Alegeți cine câștigă Tie Break într-un anumit set. 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.32. Scorul corect în Tie Break din Setul X 

Alegeți scorul exact al Tie Break în setul specificat. 

Posibile selecții: Jucătorul 1 7:0, Jucătorul 2 7:0, Jucătorul 1 7:1, Jucătorul 2 7:1, Jucătorul 1 7:2, Jucătorul 

2 7:2, Jucătorul 1 7:3, Jucătorul 2 7:3, Jucătorul 1 7:4, Jucătorul 2 7:4, Jucătorul 1 7:5, Jucătorul 2 7:5, 

Jucătorul 1 Orice altul, Jucătorul 2 Oricare altul. 

35.33. Câștigătorul punctului Y din Jocul X din Setul N 

Selectați cine va câștiga Punctul Y din Jocul X în Setul Y. De exemplu, cine câștigă al 2-lea Punct în Jocul 

5 din al doilea set? 

Posibile selecții: Jucătorul 1, Jucătorul 2. 

35.34. Pariuri directe 

Selectați care Jucător/Echipă va câștiga Turneul/Cupa.   

Posibile selecții: toți jucătorii/echipele care au șanse să câștige Turneul/Cupa.   

35.34.1. Settlement 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Turneului/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la un turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.     
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36. Volei 

36.1. Reguli generale 

36.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate cu rezultul final oficial al meciului dacă nu se prevede altfel în descrierea pieței. 

Dacă o piață câștigătoare a fost deja decisă înainte de abandonare, de exemplu, Câștigătorul Primului Set, 

toate pariurile pe aceste piețe vor fi valide.   

36.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Dacă un meci este întrerupt sau amânat, pariurile plasate pe meciuri în cadrul unui turneu vor rămâne 

valide până când meciul este finalizat. Totuși, meciurile care sunt întrerupte sau amânate, dar care nu au 

loc în cadrul unui turneu (de exemplu, meciuri demonstrative) vor fi declarate invalide dacă meciul nu este 

reluat și finalizat în următoarele 24 ore.   

36.2. Pariere Meci 

Alegeți care Echipă va câștiga meciul.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

36.3. Total Seturi  

Alegeți câte seturi vor fi jucate în meci.    

Posibile selecții: 3, 4, 5. 

36.4. Puncte Handicap 

Selectați câștigătorul după ce handicapul a fost aplicat la numărul total de puncte al fiecărei Echipe în 

funcție de rezultatul final oficial.   

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

36.5. Total Puncte 

Selectați numărul total de puncte jucate în meci ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) 

valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul total este egal cu 

această valoare, pariurile vor fi nule.  

Posibile selecții: Peste x.5 jocuri, Sub x.5 jocuri. 

36.6. Pariere Set 

Selectați rezultatul final al meciului.    

Posibile selecții: 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3, 0:3 

36.7. Câștigătorul setului X 

Selectați care Echipă va câștiga setul specificat (X) 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 

36.8. Setul X – Puncte Handicap 

Selectați câștigătorul unui anumit set după ce handicapul a fost aplicat la numărul total de puncte al fiecărei 

Echipe. 

Posibile selecții: x.x-Handicap pentru Echipa Gazdă, x.x-Handicap pentru Echipa Oaspete. 

36.9. Setul X – Cursa de Y Puncte 

Selectați care Echipă va fi prima care va înscrie un număr specificat (Y) de puncte în setul specificat (X) 

Dacă nici o echipă nu înscrie acest număr (Y) de puncte, pariurile vor fi nule. 

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Echipa Oaspete. 
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36.10. Setul X – Total Puncte 

Selectați numărul total de puncte înscrise în setul specificat (X) ca fiind  peste (mai mult decât) sau sub 

(mai puțin decât) valoarea dată de puncte. Dacă un număr întreg este oferit ca valoarea dată și scorul 

total este egal cu această valoare, pariurile vor fi nule. Punctele pentru ambele echipe vor fi combinate.   

Posibile selecții: Peste x.5 puncte, Sub x.5 puncte. 

36.11. Setul X – Număr par/impar de Puncte 

Selectați dacă numărul total de puncte înscrise în setul specificat (X) va fi par sau impar.  

Posibile selecții: par, impar. 

 

37. Polo pe apă 

37.1. Reguli generale 

37.1.1. Achitarea 

Toate piețele sunt achitate în funcție de rezultatul oficial după timpul regulamentar de joc cu excepția 

cazului în care se prevede altfel în descrierea pieței. Dacă o piață câștigătoare a fost deja decisă înainte de 

abandonare, de exemplu, peste 0.5 goluri, toate pariurile pe aceste piețe vor fi valide.   

37.1.2. Meciuri abandonate/amânate   

Toate pariurile pe meciuri abandonate sau amânate vor fi nule, cu excepția cazului în care meciul este 

reprogramat și finalizat în următoarele 24 ore. În acest caz, pariurile vor fi valide. 

37.2. Rezultatul Fulltime   

Alegeți care Echipă va câștiga meciul în timpul regulamentar de joc.   

Posibile selecții: Echipa Gazdă, Remiză, Echipa Oaspete. 

37.3. Total Goluri 

Alegeți numărul total de goluri înscrise ca fiind peste (mai mult decât) sau sub (mai puțin decât) valoarea 

aleasă de dumneavoastră. Dacă valoarea este exact scorul, pariurile vor fi nule. Scorul ambelor echipe va 

fi cumulat.   

Posibile selecții: peste x.5 goluri, sub x.5 goluri. 

37.4. Pariuri directe 

Selectați care Echipă va câștiga Campionatul/Liga/Cupa.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să câștige Campionatul/Liga/Cupa.   

37.4.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la un turneu, toate pariurile directe pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

37.5. Clasare 1-3 

Alegeți care Echipă va termina în Top 3 al turneului.   

Posibile selecții: toate echipele care au șanse să fie în Top 3 al Campionatului/Ligii/Cupei.   

37.5.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultimul meci al Campionatului/Ligii/Cupei. 

Modificările ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea.    

Dacă o echipă nu participă la un turneu, toate pariurile place pe acea echipă vor fi nule.    

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 
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38. Sporturi de iarnă 

38.1. Reguli generale 

38.1.1. Achitarea 

Ceremonia de premiere va conta ca rezultatul, unde este cazul. Orice modificări ulterioare la rezultatul 

oficial nu vor afecta achitarea pariurilor.   

Dacă există mai mulți participanți în numărul relevant de plasamente decât sunt enumerați în titlul pieței, 

Regula de departajare se va aplica la cei care au depășit numărul total. De exemplu, pe o piață de Top 5, 

dacă doi participanți termină la egalitate pentru al cincilea loc, atunci participanții care termină pe primul,  

al doilea, al treilea și al patrulea loc vor fi plătiți integral, dar participanții cu scor egal pentru locul cinci 

vor fi plătiți ca rezultatul de egalitate cu două opțiuni posibile. Pe o piață Top 5 cu patru participanți la 

egalitate  pentru locul trei, participanții care termină primulo și al doilea vor fi plătiți integral, în timp ce 

participanții la egalitate pentru locul cinci (patru) vor fi plătiți în funcție de rezultatul de egalitate pentru 

restul celor trei locuri – 75% din valoarea biletului în acest caz.   

38.1.2. Evenimente abandonate/amânate 

Dacă un eveniment este abandonat și nici un rezultat oficial nu este declarat, pariurile sunt nule. Dacă un 

eveniment este abandonat și un rezultat oficial este declarat, pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul 

oficial.   

Dacă un eveniment este amânat și va începe la aceeași locație în următoarele două (2) zile, toate pariurile 

pe acest eveniment vor fi valide. Dacă este amânat și are loc într-o altă locație, toate pariurile pe acest 

eveniment sunt nule.   

38.2. Pariuri direct pe Campionat   

Selectați care participant va câștiga competiția. 

Posibile selecții: toate echipele/participanții care au șanse să câștiuge competiția.   

38.2.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de rezultatul oficial după ultima cursă a competiției. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea pariurilor.   

Dacă o Echipă/un participant nu participă la competiție, toate pariurile directe pe acea Echipă/acel 

participant sunt nule. 

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

38.3. Câștigătorul cursei 

Alegeți care participant va câștiga cursa. 

Posibile selecții: toate echipele/participanții care vor participa la cursă.   

38.3.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de ceremonia de decernare a premiilor, unde este cazul. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea pariurilor.   

Regula de departajare se va aplica. 

Dacă o Echipă/un participant nu participă la competiție, toate pariurile directe pe acea Echipă/acel 

participant sunt nule. 

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției.    

38.4. Finish pe podium (Final pe Podium) 

Alegeți care participant/Echipă va termina în top 3 al competiției.   

Posibile selecții: toți participanții/toate echipele care participă la competiție.   
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38.4.1. Achitarea 

Toate pariurile vor fi achitate în funcție de ceremonia de decernare a premiilor, unde este cazul. Modificările 

ulterioare în orice mod nu vor afecta achitarea pariurilor.   

Regula de departajare se va aplica. 

Dacă o Echipă/un participant nu participă la competiție, toate pariurile place-bets pe acea Echipă/acel 

participant sunt nule. 

Ora declarată la terminale poate să nu corespundă cu sfârșitul planificat al competiției. 

38.5. Head-to-Head 

Alegeți care concurent/Echipă va ajunge în cea mai bună poziție de finish.   

Posibile selecții: Participant 1, Participant 2. 

38.5.1. Achitarea 

Dacă oricare concurent/echipă nu pornește, pariurile sunt nule. Dacă nici un concurent/echipă nu termină 

într-un eveniment cu două sau mai multe runde, numărul de runde finalizate va decide câștigătorul. Dacă 

ambii concurenți nu se califică pentru a doua rundă, concurentul cel mai bine plasat în prima rundă este 

câștigătorul.   

 

39.  Pariuri in desfașurare (LIVE) 

39.1 Reguli generale 

 

39.1.1. Organizatorul oferă pariuri pe parcursul desfașurării evenimentelor sportive. Cotele de pariere se 

schimbă pe parcursul desfașurării evenimentului sportiv, acestea fiind prezentate clienților in timp real. 

39.1.2. In cazul in care un eveniment pentru care se oferă pariuri live este interupt sau oprit din orice motiv, 

jocul nefiind reluat in maximum 24 ore de la momentul inceperii meciului, toate pariurile live efectuate 

pentru evenimentul respectiv se considera nule, anulate. Excepție fac pariurile live efectuate care sunt deja 

castigatoare sau pierdute in momentul intreruperii evenimentului (ex. Pariu pe primul gol marcat in meci, 

acesta fiind marcat inainte de intreruperea meciului). 

39.1.3. Parierea LIVE există acolo unde este posibilă parierea pe durata unui meci sau eveniment în 

desfășurare. S.C. Bet Master S.R.L  nu recunoaște și nu acceptă nici o răspundere, de nici un fel, dacă nu 

este posibilă plasarea pariurilor sau dacă actualizarea la scorul live nu este corectă. În orice moment, este 

responsabilitatea clientului de a fi la curent cu meciul și evenimentele adiacente, cum ar fi scorul curent, 

evoluția sa și timpul rămas până la finalul meciului. S.C. Bet Master S.R.L  nu își asumă nici o răspundere 

pentru modificările la programarea Parierii live sau la întreruperea serviciului de Pariere live 

39.1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / inceta sa ofere un eveniment LIVE oricand pe 

parcursul acestuia. 

39.1.5. In cazul in care un pariu este plasat dupa ce a fost determinat rezultatul unui eveniment situat pe 

bilet sau la o cotă incorectă datorata unei intarzieri a sistemului  „Live” de pariere, respectivul pariu va fi 

declarat nul si validat la o cotă  de 1.00. 

39.1.6. In cazul unor erori de tipărire, erori pe Bilet fie ele de pariere sau erori considerabile privind datele 

introduse in baza de date a Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a le considera nule sau de a le 

valida la Cotele corecte, chiar dacă descoperirea erorilor are loc dupa incheierea Evenimentului.  

39.1.7. Cotele de pariuri se pot modifica in orice moment. Cotele valabile pentru un pariu efectuat sunt 

cotele imprimate pe biletul de pariuri emis către client. Cotele se pot modifica intre momentul solicitarii 

pariului de catre client si momentul acceptării efective a acestuia de catre sistemul de pariuri. 
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39.1.8 Toate statisticile / informatiile puse la dispozitia Clientilor de catre Organizator (scorul curent, numar 

de cartonase, minutul jocului, etc) au scop pur informativ si nu angajeaza in niciun fel raspunderea S.C. Bet 

Master S.R.L.  

40.  Pariuri Virtuale 

Evenimentele virtuale sunt generate de un sistem software independent la care Organizatorul sau un terț 

nu pot interveni în niciun fel. Evenimentele sunt difuzate simultan și pot fi vizualizate pe monitoarele din 

locațiile în care sunt acceptate pariurile pe evenimente virtuale.  

Secvența de rulare a evenimentelor este stabilită de Organizator și anunțată Clienților prin sistemul de 

afișare din locațiile care oferă acest tip de pariuri.  

Rezultatele NU sunt influențate de sumele pariate pentru un anumit eveniment.  

Toate ofertele de evenimente sunt prezentate clienților prin sistemul de afișare din locațiile care oferă 

pariuri pe evenimente virtuale. 

Evenimentele se desfășoară pe întregul program de lucru al locațiilor într-o perioadă stabilită de 

Organizator.  

Suma minimă acceptată pe bilet: 1 Leu  

Suma maximă acceptată pe un bilet: 50 Lei  

Câștig maxim posibil pentru un bilet: 10.000 Lei  

Biletul câștigător poate fi plătit imediat după încheierea evenimentului / evenimentelor incluse, cu excepția 

situațiilor imprevizibile, cum ar fi probleme tehnice, probleme software etc.  

Biletul poate fi anulat până la începerea evenimentului selectat. 

40.1. Evenimente de tip curse 

40.1.1. Curse de câini: 

La acest eveniment participă un număr de 6 concurenți. Cursa durează o rundă. 

Tipuri de pariu oferite: 

Pariu pe câștigător (Câștigător): Se poate alege un singur câine, care trebuie să iasă câștigător în cursă. 

Pariu prognoză (1 și 2): Se poate paria pe doi câini care vin în ordinea exactă aleasă pe bilet. 

Se poate paria pe toate combinațiile rezultate din selecția oricărui câine singur sau oricăror doi câini.  

Fiecare combinație reprezintă un pariu individual. 

Castiguri suplimentare oferite: 

Extra 2X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt dublate. 

Extra 3X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt triplate. 

Extra-Pot: un pot Extra poate fi câștigat de un bilet ales la întâmplare cu un pariu prognozat care a fost 

câștigat. 

40.1.2. Curse de câini +: 

La acest eveniment participă un număr de 8 concurenți. Cursa durează o rundă. 
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Tipuri de pariu oferite: 

Pariați pe câștigător (Câștigător): Se poate alege un singur câine, care trebuie să iasă câștigător în cursă. 

Pariu prognoză (1 și 2): Se poate paria pe doi câini care vin în ordinea exactă aleasă pe bilet. 

Se poate paria pe toate combinațiile rezultate din selecția oricărui câine singur sau oricăror doi câini.  

Fiecare combinație reprezintă un pariu individual. 

Castiguri suplimentare oferite: 

Extra 2X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt dublate. 

Extra 3X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt triplate. 

Extra-Pot: un pot Extra poate fi câștigat de un bilet ales la întâmplare cu un pariu prognozat care a fost 

câștigat. 

40.1.3. Curse de cai: 

La acest eveniment participă un număr de 7 concurenți. Cursa durează o rundă. 

Tipuri de pariu oferite:  

Pariu pe câștigător (Câștigător): Se poate alege un singur cal, care trebuie să iasă câștigător în cursă. 

Pariu prognoză (1 și 2): Se poate paria pe doi cai care vin în ordinea exactă aleasă pe bilet. 

Se poate paria pe toate combinațiile rezultate din selecția oricărui cal singur sau oricăror doi cai.  

Fiecare combinație reprezintă un pariu individual. 

Castiguri suplimentare oferite: 

Extra 2X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt dublate. 

Extra 3X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt triplate. 

Extra-Pot: un pot Extra poate fi câștigat de un bilet ales la întâmplare cu un pariu prognozat care a fost 

câștigat. 

40.1.4. Curse de carting: 

La acest eveniment participă un număr de 5 concurenți. Cursa durează o rundă. 

Tipuri de pariu oferite: 

Pariu pe câștigător (Câștigător): Se poate alege un singur cart, care trebuie să iasă câștigător în cursă. 

Pariu prognoză (1 și 2): Se poate paria pe doua carturi care vin în ordinea exactă aleasă pe bilet. 

Se poate paria pe toate combinațiile rezultate din selecția oricărui crt singur sau oricăror doua carturi.  

Fiecare combinație reprezintă un pariu individual. 

Castiguri suplimentare oferite: 

Extra 2X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt dublate. 

Extra 3X: un joc Extra este selectat la întâmplare după terminarea pariurilor. Odată ce jocul Extra apare, 

grafica Extra va fi afișată pe ecran. În acest joc Extra, toate câștigurile sunt triplate. 

Extra-Pot: un pot Extra poate fi câștigat de un bilet ales la întâmplare cu un pariu prognozat care a fost 

câștigat. 
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40.2. Evenimente de tip jocuri: 

40.2.1. Ruleta 

Ruleta cu zero și 36 numere urmează stilul ruletei europene. 

Jocuri cu o singură șansă: 

Roșu / Negru - pariu pe o culoare 

Par / Impar - pariu pe numere pare sau impare 

1-18 / 19-36 - pariu pe numere de la 1 la 18 sau de la 19 la 36 

Câștigarea unuia dintre aceste jocuri vă va plăti 1: 1 (o dată miza pariului). 

Jocuri cu șanse multiple: 

Număr in plin / Straight / Single: pariu pe un singur număr (de la 0 la 36), acesta plătește 1:36 (de 36 de 

ori miza pariului) 

Split: pariu pe 2 numere care sunt vecine, de ex. 0/2 sau 13/14 sau 27/30, acesta plătește 1:18 (de 18 

ori miza pariului) 

Street: pariu pe 3 numere consecutive într-o linie încrucișată, de ex. 19, 20 și 21, acesta plătește 1:12 (de 

12 ori miza pariului) 

First Three / Trio / Street 0-2: pariu pe primele 3 numere, adică pe 0, 1 și 2, acesta plătește 1:12 (de 12 

ori miza pariului) 

Corner: pariu pe 4 numere care se întâlnesc la un colț, de ex. 23/24/26/27, acesta plătește 1: 9 (de 9 ori 

miza pariului) 

First Four / Basket / Corner 0-3: pariu pe primele 4 numere, adică pe 0, 1, 2 și 3, acesta plătește 1: 9 (de 

9 ori pariul pariului) 

Six Line / Double Street: pariu pe 6 numere consecutive pe două linii încrucișate de vecini, de ex. numerele 

4, 5, 6, 7, 8 și 9, acesta plătește 1: 6 (de 6 ori miza pariului) 

Duzină: numerele 1–36 sunt împărțite în 3 duzine, acesta plătește 1: 3 (de 3 ori miza pariului) 

o 12P, Prima Duzină: numerele 1–12 

o 12M, A doua Duzină: numerele 13–24 

o 12D, A treia Duzină: numere 25–36 

Coloane: numerele 1-36 sunt grupate în 3 coloane, acesta plătește 1: 3 (de 3 ori miza pariului) 

o Coloana 34: prima coloană acoperă numerele 1, 4, 7, 10, ..., 34 

o Coloana 35: coloana de mijloc acoperă numerele 2, 5, 8, 11, ..., 35 

o Coloana 36: ultima coloană acoperă numerele 3, 6, 9, 12, ..., 36 

Pariuri speciale: 

A treia parte a roții: este un pariu cu 6 cipuri. Jetoanele vor fi setate după cum urmează: Split la 5/8, 

10/11, 13/16, 23/24, 27/30 și 33/36 

ORPHANS: Acesta este un pariu cu 5 cipuri. Jetoanele vor fi setate după cum urmează: Single 1 și Split la 

6/9, 14/17, 17/20 și 31/34. 

Vecini cu 0: Acesta este un pariu cu 9 cipuri. Jetoanele vor fi setate după cum urmează: Split la 4/7, 12/15, 

18/21, 19/22 și 32/35, Corner (cu miza dublată fiecare) la 0/3 și 25/29. 

Vecini cu „X”: aceasta este o miză cu mai multe cipuri pe un singur număr „X” și vecinii lor pe roata ruletei, 

de ex. „Vecinii de 4” vor plasa 3 jetoane pe numerele simple 21, 4 și 19. 

În versiunea noastră am extins șansele adăugând posibilitatea de a mări sectorul de vecini până la 10 (+5 

și -5) 
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0-Game: acesta este un pariu cu 4 cipuri. Jetoanele vor fi setate după cum urmează: Numărul complet 26, 

Split la 12/15 și 32/35, Corner la 0/3. 

Ofertele sunt stabilite pentru fiecare pariu și sunt afișate întotdeauna pe monitor înainte de începerea 

evenimentului.  

41. Pariuri pe numere (Loterii internationale):  

41.1  Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaționale nu presupun o participare efectivă a 

jucătorului la loteriile internaționale, ci un pariu pe care jucătorul îl realizează la S.C. Bet Master S.R.L, pe 

rezultatele extragerilor la acestea.  

41.2 S.C. Bet Master S.R.L nu va oferi pariuri asupra rezultatelor evenimentelor Loteriei Naționale 

Române sau care pot intra în conflict cu vânzările sau activitatea CN „Loteria Română” SA.  

41.3 Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaționale pot fi efectuate până în momentul 

începerii, dacă nu există alte specificații. Oferta de pariere cuprinde specificații cu privire la ora de extragere 

a numerelor, implicit ora până la care poate fi pariat evenimentul. 

41.4 În cazul în care, au loc două sau mai multe extrageri în aceeași zi și vor fi acceptate pariuri pe 

aceste evenimente, atunci acestea vor fi evidențiate distinct pentru a se face raportarea corecta la 

extragerea aferentă ofertei. Dacă, din orice motiv, nu are loc extragerea sau nu se specifică nicio extragere, 

pariurile efectuate vor fi anulate. 

41.5  Rezultatul luat în calcul de catre S.C. Bet Master S.R.L este rezultatul oficial al extragerilor 

individuale ale loteriilor internaționale, exclusiv numerele de baza. Numărul extras suplimentar nu se ia în 

considerare la nicio extragere pe numere, decat în cazul în care Organizatorul informează exclusiv despre 

acest aspect.  

41.6  Rezultatele extragerilor efectuate la loteriile internaționale vor fi validate de către S.C. Bet Master 

S.R.L, pe baza datelor înscrise pe website-urile oficiale ale organizatorilor extragerilor. Societatea își asumă 

răspunderea pentru exactitatea preluării datelor de pe website-urile oficiale ale organizatorilor extragerilor. 

41.7  S.C. Bet Master S.R.L va anunța rezultatul extragerii, cel mai târziu în 24 de ore de la finalizarea 

acesteia. 

41.8  Oferta de pariere va fi disponibilă pentru clienți, înainte de desfășurarea evenimentelor 

(extragerilor) in locatiile Organizatorului. 

41.9     In locatiile sale, Organizatorul poate pune la dispozitia clientilor afișajul extragerilor în timp real al 

unor Loterii Internationale. Având în vedere ca afișajul se realizează prin intermediul unei conexiuni la 

internet si informațiile oferite (ora si minutul extragerii) sunt preluate de la terți, acestea pot avea întârzieri 

sau inexactități. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile (directe sau indirecte) cauzate 

de actualitatea și corectitudinea acestor informații.   

 

IV. LIMITELE PLĂŢILOR ŞI ALE CÂŞTIGURILOR 

 

1. Plata câştigurilor obţinute se poate efectua astfel: 

 La punctele de primire plata câştigurilor se realizează de către operatorul din casierie.  

 La terminalele de pariuri cu autoservire nu are loc plata câştigurilor. Biletele câştigătoare pot fi 

verificate de către persoana care pariază cu ajutorul cititoarelor de coduri montate în terminal, sau prin 

introducerea numărului de identificare care figurează pe bilet. În cazul în care biletul de pariuri prezintă 

câştig, suma caștigătoare este plătită la faţa locului de către operatorul ce se asigură de functionarea 

terminalului. 
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2. Limite de câştig: 

 Plata câștigurilor se efectuează pe intreg teritoriul Romaniei in punctele de lucru ale 

Organizatorului. Câștigul maxim ce poate fi realizat pe fiecare bilet este de 100 000 RON. 

3. Se interzice participarea la jocuri de noroc tradiționale a persoanelor care nu dețin asupra lor acte 

de identitate valabile. Implicit la ridicarea câstigurilor este necesară prezentarea unui act de identitate 

valabil (buletin/carte de identitate, pașaport, permis de ședere/rezidența), in vederea organizării unei 

evidente care sa permită determinarea câstigurilor totale ale unui client intr-o zi (conform art. 146 din 

Norma Metodologică din 22.01.2004 de aplicare a Legii nr. 571/23.12.2003 privind Codul Fiscal). 

4.         In conformitate cu modificarea articolului 110 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal prin 

Ordonanta 16 din 15.07.2022: Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. 

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra 

fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit brut 

- lei - 

Impozit 

- lei - 

până la 10.000, inclusiv 3% 

peste 10.000 – 66.750, inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000  

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 

66.750  

5.         Organizatorul poate suspenda, prin decizie internă, plata câstigurilor in cazul in care există 

suspiciuni de fraudă sau orice alt tip de nereguli (fie în ceea ce privește biletele de joc si mecanismul de 

pariere, fie in privința jocurilor pe care s-a pariat), respectiv daca s-a declanșat o investigație a 

autorităților române / străine cu privire la un anumit eveniment. În oricare din cazuri în care se decide un 

caz de fraudare, evenimentul/evenimentele respective vor deveni nule si li se vor acorda cota 1.00.  

 Organizatorul nu achită câstigurile daca există dovezi emise de organele abilitate ca rezultatele 

unor competiții au fost viciate. 

6. În vederea îmbunătățirii sistemului de plată a câstigurilor si respectării prevederilor legale in 

materie fiscală, cat si pentru uz propriu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Organizatorul 

poate solicita si prelucra date cu caracter personal, fiind înregistrat în Registrul operatorilor de date cu 

caracter personal. 

7. Numai sumele înregistrate şi confirmate de Organizator sunt considerate sume depuse pentru 

pariu. Organizatorul nu-şi asumă răspunderea pentru deficienţele sau erorile care au apărut în perioada 

alocărilor. Pentru Organizator este valabil numai coeficientul confirmat la încheierea pariului, iar in cazul 

unor erori de coeficienți, acestia vor deveni nuli si vor primi cota 1.00. 

8. Clientul are obligativitatea de a se prezenta la punctele de lucru ale Organizatorului, pentru 

ridicarea caștigului in cel mult 30 (treizeci) de zile de la omologarea ultimului rezultat de pe bilet. 

9. Castigul se obtine in baza biletului depus de client, nedeteriorat, reprezentantului                                      

S.C. Bet Master S.R.L. In situatia in care se constata deteriorarea acestuia (parti lipsa, stersaturi, zone 

ilizibile), reprezentantul Organizatorului din agentie poate refuza categoric acceptarea biletului. Clientii au 

obligatia ca, la ridicarea castigurilor sa prezinte un act de identitate valabil (carte de identitate, pasaport, 

permis de sedere/rezidenta). Falsificarea biletelor de joc si/sau tentativa de a comite infractiuni, atrage 

dupa sine nulitatea tranzactiilor asociate si sesizarea acestui fapt organelor abilitate, prin formularea 

plangerilor penale. 

Pe spatele biletului sunt stipulate rubrici pe care Clientul trebuie sa le completeze in vederea identificarii 
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sale cu ocazia Castigului, cu precizarea ca biletul de pariu in original, validat Castigator de catre 

Organizator, reprezinta dovada legala a efectuarii platii Castigului. 

10. Pariul Nul (Pariul Anulat)  este pariul care, din motive obiective – în conformitate cu prezentul 

Regulament de Joc, primeşte ulterior efectuării sale cota 1,00. Pentru pariurile cu o selecţie sau mai multe 

selecţii pe bilet, câștigul final va fi calculat considerându-se cota 1.00 pentru selecţia/selecţiile declarate 

nule.  

11.       Clientul are obligația de a se duce la casieria locației de unde a fost emis biletul, in cazul in care 

acesta este anulat, pentru a încasa contravalorea acestuia. 

12. În cazul în care într-un pariu realizat se constată erori semnificative, organizatorul are dreptul de 

a efectua corecturile ulterioare, în baza cărora pariul este declarat nul cu cota 1,00. 

13. Conform legii in vigoare, biletele câştigătoare pot fi achitate de catre Organizator,  în termen de 

(3) trei zile lucratoare după omologarea rezultatului ultimului eveniment de pe bilet. 

14. Pentru castigurile mai mari de 10.000 euro (contravaloarea in moneda nationala), plata se poate face 

de catre Organizator prin ordin de plata, in termenul stability prin Regulament. 

Plata castigului prin virament bancar impune indeplinirea cumulative a urmatoarelor conditii: 

- predarea biletului de pariu in original de ctare Client Organizatorului; 

- Clientul are obligatia de a furniza un extras de cont care va contine numele, prenumele, CNP-ul si contul 

IBAN catre care se va face plata, document semnat olograf de catre Client. 

Efectuarea platii de catre Organizator, prin virament bancar, exonereaza pe Organizator de orice pretentie 

ulterioara in legatura cu respectivul bilet de pariu, atat din partea Clientului cat si a oricarui tert. 

15. În cazul în care o persoană care pariază face mai multe pariuri de aceeaşi valoare (sau face o 

combinaţie sau pariu de sistem), ale căror valoare totală depăşeşte limita, Organizatorul are dreptul de a 

solicita reducerea numărului pariurilor valabile, astfel încât valoarea totală să corespundă limitei. 

Organizatorul nu-şi asumă răspunderea pentru sumele astfel pierdute. În acest caz suma care poate fi 

plătită este egală cu valoarea limită de plată, în ciuda faptului că valoarea câştigului real depăşeşte limita 

de plată.  

16. Condiţiile de plată 

 Regula generală este prezentarea biletelor caștigătoare, biletelor anulate, respectiv a cupoanelor 

numite “Cupon Rest” emise de terminale, operatorului care asigură funcţionarea locaţiei. Condiţiile de plată 

sunt următoarele:  

- câştigurile de până la 100.000 RON - se plătesc în termen de trei (3) zile lucratoare, conform 

legislatiei in vigoare. 

Câştigurile îi vor fi achitate Clientului pe baza prezentării şi depunerii de către acesta a Biletului in 

original, nedeteriorat, în unul din punctele de lucru ale Organizatorului. În cazul în care Biletul este 

deteriorat, Organizatorul poate refuza plata câștigului. Operatorul / casierul poate cere celui care solicită 

plata câștigurilor să prezinte un document de identitate cu fotografie, în original. 

Pentru validarea câștigului jucatorul trebuie să prezinte în unul dintre punctele de lucru biletul de 

pariere considerat câștigător în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate începând de la data 

anunțării rezultatelor oficiale. 

Jucatorul trebuie să pună la dispoziția angajatului din punctul de lucru biletul de pariere original, 

intact, fără deteriorări (de exemplu, biletele de pariere șterse, pătate, rupte, șifonate nu vor fi acceptate). 
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Nu se va efectua plata dacă se prezinta doar fotografii ale biletului. 

Biletul de pariere este pus la dispoziție de către jucator și este verificat de angajatul din punctul 

de lucru in sistemul electronic centralizat, pe baza numarului unic de inregistrare al biletului. 

Dacă biletul prezentat apare ca fiind omologat de sistemul electronic si nu s-a depasit termenul 

de incasare a castigului prevazut in regulamentul de joc, se va acorda castigul aferent. 

Biletele emise sub forma de copie (duplicat) sunt folosite doar pentru uzul intern si nu vor fi 

acceptate la plata câştigurilor. 

In situatia in care, din motive neimputabile Organizatorului, ora oficiala de incepere a 

evenimentului este diferita de cea printata pe bilet, acest fapt nu indreptateste jucatorul sa obtina 

anularea pariului pentru evenimentul respectiv. 

17. Restricționarea accesului în punctele de lucru 

Organizatorul poate restricționa și/sau interzice accesul oricărui client ce se face responsabil de 

perturbarea normală a activității în cadrul punctelor sale de lucru. În sfera cazurilor de perturbare a 

activității se înscriu și suspiciunile și tentativele de fraudă (inclusiv intenția jucătorilor de a eluda 

prevederile legale și ale prezentului regulament), intenția și încălcarea principiilor de funcționare ale 

jocurilor (inclusiv hazardul prin utilizarea unor formule matematice), precum și insistențele repetate și 

nejustificate de clarificare a prevederilor legale și/sau ale prezentului regulament, în condițiile existenței 

unei suficiente clarități a situației reclamate, împiedicând astfel exercitarea atribuțiilor în mod 

corespunzător de către angajații din agenții. 

18.      Răscumpărare Bilet (Early CashOut): 

          Optiunea de Răscumpărare Bilet (Early CashOut) este disponibilă atat pentru evenimentele pre-live, 

cat si pentru evenimentele Live (aflate in desfasurare), acoperind o gama larga de sporturi.  

           Din motive de securitate, S.C. Bet Master S.R.L a decis ca această optiune sa fie disponibilă doar 

la terminalele autonome de pariere Tip&Cash, astfel încat posibilitatea si responsabilitatea activării și 

acceptării acestei optiuni sa revină în mod exclusiv clientului.  

            Înainte de acceptarea optiunii “Răscumpărare bilet” va exista o intarziere de cateva secunde, 

intrucat fiind parte a sistemul LIVE de pariere (in desfasurare), este necesara o verificare a statusului 

(posibile situatii de suspendare a cotelor) fiecarui eveniment de pe biletul de joc.  

Metoda de Răscumpărare:  

- Calcularea Probabilității de caștig din cotele curente ale meciurilor deschise, unde Probabilitatea de 

caștig = 1/ (cote curente * factor static)      *Acest factor static este un stimulent de castig. 

- Reducerea Probabilitătii de castig în functie de cat de mari sunt cotele. (Cu cat cotele sunt mai 

mari, cu atat REDUCEREA este mai mare)  

- Rata de castig este reprezentata de produsul dintre Probabilitatea de castig (caruia i s-a aplicat  

reducerea) si cotele initiale. 

- Răscumpărare bilet (Early CashOut) reprezintă produsul dintre totalul ratelor de castig si miza 

pariată. 

            S.C. Bet Master S.R.L. ofera clientilor aceasta optiune ca o facilitate in plus a sistemului de pariere, 

insa daca va fi sesizata orice fel de eroare a sistemului privind metoda de prezentare, de acceptare sau de 
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calcul al acestei optiuni, societatea isi rezerva dreptul de a o dezactiva.  

            S.C. Bet Master S.R.L. nu poate fi facuta raspunzătoare in cazul in care optiunea “Răscumpărare 

Bilet” nu este disponibilă din motive tehnice aparute la nivelul terminalului sau la nivelul agentiei de pariere. 

Vă recomandăm in  mod explicit să nu plasati pariuri presupunând că optiunea “Răscumpărare bilet” (Early 

CashOut) va fi disponibilă ulterior pentru pariul respectiv.  

       Prin acceptarea ofertei de Răscumpărare bilet (Early CashOut), celelalte oferte de suplimentare a 

castigurilor Tip&Cash nu se vor mai aplica. Aceasta optiune nu se poate combina cu alte oferte de 

suplimentare a castigurilor.  

 

V. RESPONSABILITATE ŞI DESPĂGUBIRE 

 

1. Pretenţiile persoanei care pariază faţă de Organizator referitoare la transferul de date întârziat, 

lipsit de precizie, manipulat sau necorespunzător sunt luate în consideraţie numai dacă acestea se bazează 

pe intenţie sau pe neglijenţă gravă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru pretenţiile provenite din 

deranjamentele sistemului. În fond, responsabilitatea Organizatorului este limitată la suma plătită pentru 

pariu sau pentru câştigurile neplătite, în funcţie de care este mai mare dintre acestea. 

2. Organizatorul are dreptul oricând să anuleze toate pariurile la care constată greşeli de tipar, legate 

de coeficienţi sau alte erori, acest lucru poate fi făcut oricând, chiar şi după încheierea acordului. Cele 

menţionate mai sus nu încalcă dreptul organizatorului de a ataca un anumit acord, cu referire la erori. 

3.       Organizatorul nu poate fi tras la răspundere pentru datele puse la dispoziţie de furnizorii de informaţii, 

nici pentru actualitatea sau precizia acestora. Pentru datele rezultatelor evenimentelor in desfașurare şi 

pentru datele statistice nu se asumă nicio garanţie. 

4. Orice neînţelegeri cu privire la interpretarea dispoziţiilor prezentului Regulament nu conferă 

Clienţilor care invocă aceste neînţelegeri drepturi care nu sunt prevăzute în Regulament (ex.: dreptul la 

restituirea Mizei întrucât Clientul pretinde că, din eroare, a crezut că pariul are un alt obiect; dreptul la 

câştig întrucât în opinia Clientului, dar contrar Regulamentului, un pariu este câştigător etc.). De 

asemenea, Organizatorul nu răspunde pentru confuziile şi neînţelegerile cauzate de necunoaşterea de către 

Clienţi a regulilor oficiale specifice unui Eveniment pe care aceştia au pariat. 

4.       Invocarea de către Client a necunoașterii sau neacceptării, în tot sau în parte a Regulamentului de 

Joc este nulă. Regulamentul de Joc, document aprobat de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, cu 

prevederi obligatorii atat pentru Organizator cat si pentru Client, se prezuma a fi cunoscut. Clientul 

confirma aceasta prezumtie prin acceptarea si achitarea biletului de pariere. 

5. În cazul în care S.C. BET MASTER S.R.L. ajunge în incapacitate de plată, pariurile câştigătoare 

până la acel moment rămân valabile, respectiv persoanele care au pariat au dreptul de a li se returna 

aceste sume. 

6. În unele ţări participarea la pariuri sportive sau încheierea pariurilor sunt interzise sau sunt supuse 

unor limitări. Organizatorul nu este responsabil pentru pagubele care provin pentru persoana care pariază, 

din încălcarea limitărilor şi reglementărilor introduse în ţara proprie. 

7. S.C. BET MASTER S.R.L. şi/sau operatorii împuterniciţi ai acesteia pot fi traşi la răspundere numai 

în acele cazuri, în afara responsabilităţii stabilite de lege, dacă se pot stabili pentru aceştia intenţii 

premeditate sau neglijenţe grave în baza reglementărilor legale în vigoare. În cazul neglijenţelor de 

gravitate mai redusă, al restituirii pagubelor şi a pierderilor financiare şi al pretenţiilor unor terţi faţă de 
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persoanele care pariază este exclusă răspunderea. Răspunderea S.C. BET MASTER S.R.L şi a operatorilor 

săi autorizaţi este valabilă numai în măsura stabilită prin lege. S.C. BET MASTER S.R.L nu-şi asumă 

răspunderea pentru nicio circumstanţă asupra căreia nu are control (vis major etc.). 

8. Societatea S.C. BET MASTER S.R.L. nu-şi asumă răspunderea pentru erorile de intrare, preluare 

şi/sau evaluare. S.C. BET MASTER S.R.L. are dreptul de a corecta erorile referitoare la coeficienţii 

evenimentelor sportive care au fost introduşi eronat, respectiv de a corecta erorile constatate la evaluarea 

rezultatelor şi de a declara nule pariurile influenţate. S.C. BET MASTER S.R.L nu-şi asumă niciun fel de 

responsabilitate referitor la alimentarea parţială sau totală, respectiv fără întreruperi, a terminalelor şi a 

jocurilor, nici referitor la erorile de programare şi/sau la corectarea erorilor. 

9. Societatea S.C. BET MASTER S.R.L. nu poate fi făcuta răspunzătoare în niciun fel pentru situații, 

pierderi, daune, directe sau indirecte survenite în urma unor evenimente sau situații de genul: eroare, 

greșeală de tipar, interpretare eronată, auzire eronată, citire eronată, traducere eronată, greșeală de 

ortografie, citire incorectă, eroare de tranzacționare, deficiența tehnică, risc tehnic, eroare de înregistrare, 

eroare evidentă, defecțiunile sistemului informatic central al S.C. Bet Master S.R.L sau ale unei părți a 

acestuia, întârzierile, pierderile sau omisiunile care rezultă din defecțiunile oricărui sistem de 

telecomunicații sau ale oricărui alt sistem de transmitere de date.      

10.  Organizatorul poate exploata in comun activitati de jocuri de noroc impreuna cu operatori economici 

care detin sau nu Licenta de organizare si Autorizatie de exploatare a activitatii, in conformitate cu 

dispozitiile din legislatia speciala privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. 

11. Ansamblul actiunilor desfasurate in conformitate cu punctul 10 se va mentiona intr-un contract incheiat 

in forma scrisa care sa prevada indeplinirea a cel putin uneia dintre activitatile specifice jocurilor de noroc 

constand in operarea echipamentelor de joc, evidentierea incasarilor si platilor si completarea 

documentelor aferente activitatii curente, precum si altele asemenea, de catre partenerul contractual, in 

numele sip e seama Organizatorului. 

12. Raspunderea pentru respectarea conditiilor de organizare si exploatare a jocurilor de noroc desfasurate 

in conditiile mentionate la punctele 1 si 2 apartine partii care s-a obligat, conform clauzelor contractuale. 

         

VI. PROTECŢIA DATELOR 

 

1. Gestionarea datelor personale are loc în conformitate cu dispoziţiile în vigoare, ale reglementărilor 

legale de protecţie a datelor. 

2. Informatiile personale de identificare ale castigatorilor vor fi colectate si prelucrate de                     

S.C. BET MASTER S.R.L., in conformitate cu prevederile Legii. Nr. 677/2001 privind protectia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.     

3.  Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal, numele și prenumele, codul numeric 

personal, cetățenia, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, precum și sexul și 

semnătura, în cazul în care clienții Societății câștigă premii pentru care se retin impozite la sursă. Scopul 

acestei prelucrări este necesitatea îndeplinirii prevederilor legale referitoare la impozitele reținute la sursă. 

Temeiul legal în baza căruia Societatea prelucrează aceste date este art. 73 alin. 1 din Codul de procedură 

fiscală coroborat cu prevederile Ordinul 2634/2015  - anexa 1 – Capitolul C. 

4.        Datele cu caracter personal prelucrate și evidențiate în documentele întocmite la momentul plății 

premiilor reprezentate de câștiguri din jocuri de noroc, jackpot sau premii pentru acțiunile de promovare 
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organizate care se situează peste suma neimpozabilă stabilită prin prevederile Codului Fiscal și pentru care 

există obligația reținerii impozitului la sursă vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale aplicabile 

pentru păstrarea acestor date, respectiv 5 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în 

cursul căruia au fost întocmite. La expirarea termenelor de prelucrare/stocare, stabilite, după caz, de 

operator sau de dispozițiile legale, datele cu caracter personal vor fi șterse, distruse sau transformate în 

date anonime în măsura în care urmează a fi prelucrate în continuare în scopuri statistice, de cercetare 

istorică sau științifică. 

5.      Clienții, în calitate de persoane vizate, au, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al 

Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018, următoarele 

drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 15), dreptul la rectificarea datelor 

(art. 16), dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat – art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării 

(art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20) și dreptul la opoziție (art. 21), dreptul de a face plângere 

la autoritatea de supraveghere (art. 13 alin. 2 lit. d). 

6.  Conform prevederilor Legii nr. 129/2019, art. 13 (2), organizatorii de jocuri de noroc au obligatia 

de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei in momentul acordarii castigurilor, mai exact atunci 

cand se efectueaza tranzactii a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a minim 2.000 euro, 

printr-o singura operatiune. 

7.   Conform prevederilor Legii nr. 129/2019, ofiterul responsabil al Operatorului in relatia cu Oficiul 

National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor are obligatia de a raporta Oficiului, in cel mult 3 zile 

lucratoare, tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta 

echivalentul in lei a 10.000 euro, sub forma unor rapoarte. 

 

VII. MASURI PRIVIND PREVENIREA SI REDUCEREA RISCULUI DE 

CONTAMINARE CU COVID-19 

 
1. Masuri preventive de limitare a infectiei cu COVID 19 

1.1. Obligatiile angajatorului privind măsurile SSM în caz de COVID 19 

Conform ORDINULUI 3577 /2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătat 

în muncă, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, angajatorul au urmatoarele 

obligatii: 

a) reinstruiesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă toţi lucrătorii care au stat la domiciliu în 

perioada stării de urgenţă, şomaj tehnic. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de 

infecţia cu SARS-CoV-2 şi se va desfăşura în timpul programului normal de lucru al

 lucrătorilor; 

b) reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au 

dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecţia cu SARS-CoV-2; 

c) identifică riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi actualizează documentul 

de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a 

activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; 

d) stabilesc consultări cu reprezentanţii angajaţilor cu responsabilităţi specifice în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă şi, după caz, cu membrii Comitetului de securitate şi sănătate în

 muncă; 



109 

 

e) afişează la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru 

angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator,  cu  privire  la  prevenirea  

îmbolnăvirilor  cu  coronavirusul  SARS-CoV-2; 

f) informează angajaţii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare şi de 

răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecţie şi la regulile de distanţare socială care se aplică 

în cadrul unităţii, precum şi cu privire la regulile pentru gestionarea situaţiilor în care angajaţii sau alte 

persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; 

g) informează angajaţii cu privire la precauţiunile universal valabile: 

- menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 

– menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu  

dezinfectanţi   avizaţi,   ori  de  câte  ori  este  nevoie; 

– evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/ nedezinfectate; 

– menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel  de  unică  

folosinţă),  rinoree  (în  şerveţel  de  unică  folosinţă).  După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi 

aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor; 

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m; 

h) asigura echipamente individuale specifice de protecţie împotriva răspândirii coronavirusului SARS 

CoV-2 (mască de protecţie, mănuşi); 

i) se asigură că în SALILE DE JOC ale angajatorului furnizorii externi, companiile externe, 

subcontractanţii, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienţii respectă      

măsurile de protecţie stabilite de acesta; 

j) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza 

starea de sănătate a angajaţilor, astfel încât aceştia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice 

care au fost prevăzute la nivel naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 

k) limitează accesul la zonele comune şi asigură respectarea normelor de distanţare social în

 aceste zone; 

l) stabilesc reguli pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi       

nesecurizate de personae în incinta instituţiei; 

m) desemnează un responsabil(CASIER) pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor

 care intră în SALA DE JOC; 

n) asigură triajul observaţional al angajaţilor (CASIERUL) prin verificarea temperaturii acestora la 

începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului; 

o) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în SALA DE JOC; 

p) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul

 SARS CoV-2; 

r)  întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană

 simptomatică;  

s)  dispun aerisirea birourilor minimum o data de zi; 

t) dezinfectează balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate, precum şi alte zone intens 

folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar); 

u) dezinfectează cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi 

spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2; 

aa) evită folosirea instalaţiei de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea şi 
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dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului, în afara programului de lucru; 

ab) asigură în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare, săpun şi dezinfectant de mâini   şi   montează   

postere cu modul correct de spălare a mâinilor;   

ac) amenajează spaţiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin stabilirea 

unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere. Angajatorul a montat, separatoare de plastic 

intre aparatele de joc sau au pastrat distanta de 1,5m intre ele;  

ad) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile în care acestea sunt strict necesare 

desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajaţii se deplasează 

cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale; 

ae) se asigură că circulaţia documentelor în instituţie/companie se realizează preponderant prin mijloace 

electronice;  

af) revizuiesc planul de prevenire şi  protecţie,  conform  prevederilor  menţionate;  

ag) revizuiesc instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor menţionate şi 

le aduc la cunoştinţa angajaţilor. 

2. Măsuri pentru activitatea în locaţiile dedicate pentru jocuri de noroc 

1. Organizarea locaţiilor 

- Aparatele electronice sau terminalele de pariere vor fi scoase din funcţiune şi/sau mutate pentru a 

permite distanţarea de cel puţin 1,5 metri între participanţi sau, în funcţie de situaţie, se vor monta panouri 

separatoare; 

- Orice zonă în care se va produce aglomeraţie va fi marcată în mod clar pentru distanţarea fizică 

adecvată: de exemplu, lângă casierie, în spatele aparatelor presupus a fi ocupate sau la intrare. 

 - Se va păstra distanţa minimă de 1,5 m între angajaţi, personalul care deserveşte activitatea 

organizatorului, participanţii la joc şi orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru. 

- Nu se permite staţionarea în locatie a persoanei care nu are intenţia de a începe sau are deja 

încheiată sesiunea de joc. 

- Orice aparat/automat de cafea, alte produse şi/sau dozator de apă vor putea fi manipulate doar de 

către angajaţii punctelor de lucru. 

- Pentru servirea băuturilor şi produselor alimentare se vor utiliza recipiente de unică folosinţă; 

- Acolo unde este posibil, clienţii vor folosi instrumentele de scris proprii. În cazul în care clientul va 

folosi un instrument de scris furnizat de angajaţii locaţiilor specializate, acestea vor fi aşezate într-o cutie 

separată în vederea dezinfecţiei cu produse biocide avizate/autorizate pentru suprafeţe. 

2. Numărul de participanţi dintr-o locaţie 

- Numărul maxim de participanţi admişi simultan în locaţie va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de 

alertă/prevenţie, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricţiilor la nivel naţional. 

- Este permis un singur client per aparat electronic pentru jocuri de noroc. 

- Angajaţii se vor asigura că jucătorii/clienţii nu se concentrează în jurul aparatelor de joc. 

3. Protocoale de igienizare 

- Dezinfectarea locaţiilor şi suprafeţelor de lucru şi de joc se va realiza la intervale de maximum 12 

ore. Produsele biocide vor fi utilizate conform instrucţiunilor specifice. 

- Se va efectua dezinfectarea periodică de către personalul punctelor de lucru a suprafeţelor frecvent 

atinse (de exemplu, clanţele uşilor, butoanele lifturilor); 

- Angajaţii vor dezinfecta cu dezinfectanţi avizaţi/autorizaţi pentru suprafeţe aparatele pentru jocuri 

de noroc înainte şi după perioadele aglomerate, precum şi la fiecare schimb de tură. 



111 

 

4. Materiale şi produse pentru igienizare 

- Dozatoarele/dispenserele cu dezinfectanţi avizaţi/autorizaţi pentru dezinfecţia mâinilor vor fi puse 

la dispoziţie participanţilor la activitatea de jocuri de noroc, salariaţilor, altor persoane, la intrarea, precum 

şi in interiorul tuturor locaţiilor. 

- Semnalizarea va fi plasată pentru a reaminti participanţilor la joc să îşi dezinfecteze mâinile înainte 

de participarea la joc. 

5. Asigurarea ventilaţiei corespunzătoare şi aerisirea periodică a încăperilor de lucru 

- Acolo unde este posibil, uşile interioare fără impact de securitate vor fi blocate în poziţie deschisă 

pentru a asigura ventilaţia şi a evita folosirea/atingerea clanţelor. 

- Acolo unde este posibil se va efectua aerisirea o dată la 4 ore a încăperilor prin deschiderea uşilor 

şi a geamurilor.     

Clientii au obligatia de a respecta normele igienico-sanitare, asa cum sunte ele afisate de 

Organizator.                                         

 

                                                                                                           Conducerea,                                                     


