ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ
ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАТА “ЛОТО СПОРТ”

1. В играта „Лото Спорт“ се провеждат тегления ежедневно, на
интервали от 4 минути.
2. Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 80 включително.
3. Участникът сам избира дали да участва като направи залог в
лотопункт на Национална лотария АД или направи залог чрез сайт
play.7777.bg, както и да избере с колко числа желае да играе (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 или 10 числа). По-долу в настоящата предварителна програма е
показана възможността за печалба при игра с от 1 до 10 числа.
4. Всеки участник има следните възможности да избере с кои числа
от 1 до 80 да играе:
4.1. сами да маркират на фиша за „Лото спорт“ в играта Лотарио
числа, с които желаят да играят;
4.2. да маркират на фиша за „Лото спорт“ в играта Лотарио
„случайни числа“ и тогава ще получат случайна комбинация от числа,
изтеглена чрез генератор на случайни числа;
4.3. да играят с талон на фиша за „Лото спорт“ в играта Лотарио, на
който предварително са отпечатани числа измежду числата от 1 до 80;
4.4. чрез своя акаунт (ако имат регистриран такъв) в сайта
play.7777.bg сами да маркират числа от 1 до 80, с които желаят да играят
4.5. чрез своя акаунт (ако имат регистриран такъв) в сайта
play.7777.bg да маркират „случайни числа“ и тогава ще получат случайна
комбинация от числа, изтеглена чрез генератор на случайни числа;
5. Участникът сам избира залогът, с който желае да играе. Ако желае
да играе с по-голям залог, участникът може да избере повече от една
сума. Например, ако избере 0,50 лв. и 1 лв., участникът ще играе със залог
1,50 лв. С колкото по-голям залог играе участника, толкова по-голяма ще е
неговата печалба, ако познае необходимия брой числа.
6. Участникът може да избира, в колко тегления да участва. Може да
играе в повече тегления, ако маркира две или повече полета. Например,
за да играе в 11 тегления, трябва да маркира числата 1 и 10. Броят
тегления се умножава по сумата на залога.
7. Ако участникът избере „ДА“ за „Спорт Бонус“, неговата печалба ще
се умножи по 1.5 , 2, 5 , 7 или 10 пъти, в зависимост от това, какъв
коефициент (размер) за „Спорт бонус“ определи генератора на случайни
числа в началото на всяко теглене. Ако участникът играе със „Спорт Бонус“
залогът му се удвоява, но може да спечели до 10 пъти повече. Размерът на
печалбата, определен по реда на т.10, се умножава с изтегления

коефициент за “Спорт Бонус”, но само ако има печеливш залог, за който
участникъте избрал и “Спорт Бонус”.

„Спорт Бонус“
умножава
печалбата
Честота на
изтегляне:

х 1.5

х2

х5

1 към 1,9

1 към 2,5

1 към 33,3

х7

х 10

1 към 50 1 към 100

8. Във всяко теглене на разновидност „Лото Спорт“ се изтеглят по 20
числа плюс 1 „Спорт Бонус“ число.
9. Тегленето се осъществява посредством генератор на случайни
числа по следния начин: първо се изтегля коефициент „Спорт Бонус“ и
след това последователно се изтеглят 20 числа от 1 до 80. Всяко теглене се
излъчва на живо в Лотопунктовете и
интернет на адрес:
7777.bg/live/loto_sport. Резултатите от изминалите тегления се публикуват
в интернет на адрес: 7777.bg/loto_games/loto_sport.
10. В „Лото спорт“ участникът сам определя за каква печалба да
играе чрез избор на брой числа, сума на залога и „Спорт Бонус“. Дали
залогът на участника (независимо дали е направен в лотопункт или
онлайн) е печеливш или не, се определя в зависимост от вида на
съвпадението за съответното теглене между избраните от него числа, 20те изтеглени печеливши числа и изтегленият коефициент за „Спорт бонус“.
Размерът на печалбата се изчислява като произведение от залога на
участника и съответния коефициент за броя на съвпадащите числа. В
случай, че участникът има печеливш залог, за който е избрал и „Спорт
Бонус“, размерът на печалбата му се умножава и по изтегления
коефициент за „Спорт Бонус“.
Пример за печалби, които може да бъдат спечелени при залог от 1 лев и
изтеглен коефициент Спорт Бонус „х10“:

* В примера „Максимална печалба със „Спорт Бонус“ е печалбата,

която участник ще спечели при направен залог от 1 лев, съответния брой
съвпадения между Вашите и Изтелените числа и изтегленият коефициент
Спорт Бонус „х10“.
11. Изплащане на печалбите
Печалби до 300 лева по залози, направени в лотопункт се изплащат
веднага в Лото пунктовете на Национална лотария срещу предоставяне на
валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
Всеки спечелил над 300 лева по залози, направени в лотопункт
трябва да се обади на тел. 0700 42 100.
Печалбата по залог, направен онлайн в играта се натрупва по
акаунта на участника, създаден в play.7777.bg.
Играта „Лото спорт“ е организирана от Национална лотария АД, град
София (Организатора), който приема залози в нея съгласно
Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта
„Лотарио“ и Задължителните игрални условия и правила за провеждане
на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“,
одобрени от Държавната комисия по хазарта
Хазартната игра „Лото спорт“ се организира и провежда
едновременно наземно - чрез приемане на залози в лотопунктове и
онлайн – чрез залози в сайта play.7777.bg.
„Национална лотария“ АД гарантира изплащенето на печалбите.
Максималната печалба от един талон е 1 000 000 лева. Крайният срок за
предявяване на печалбите е 40 дни, считано от датата на тегленето, в
което е спечелил участникът. Печалби не се изплащат, ако залогът е
невалиден.

