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REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A JOCULUI 

- PARIURI ÎN COTĂ FIXĂ- 

ORGANIZATORUL este S.C. RIVER BET S.R.L., societate înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J23/2841/2021, CUI 33736500 cu sediul social în Oltenitei, nr. 181, loc. Popesti Leordeni, judeţul Ilfov (care va fi 

denumită în continuare: “Organizator”). 

Regulamentul este adus la cunoştinţa publică prin afişare într-un loc vizibil în incinta agenţiilor de pariuri 

aparţinând  “Organizatorului” S.C. RIVER BET S.R.L., precum  şi pe site-ul propriu. 

Regulile următoare intră în vigoare începând cu data aprobării de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc 

(ONJN) 

River Bet îşi rezervă dreptul de a face modificări ale normelor cuprinse în prezentul regulament, astfel cum 

va aprecia necesar, pe care le va supune aprobării prealabile la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN)  şi pe 

care le va aduce la cunoştinţa publică prin afişare în incinta agenţiilor de pariuri. O notificare privind modificarea 

Regulamentului va fi postată în incinta agenţiilor pentru o perioadă de 3(trei ) zile, începând cu data intrării acesteia 

în vigoare, în scopul atenţionării participantilor cu privire la completarea/schimbarea regulilor de pariere. 

 S.C. RIVER BET S.R.L. este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANPDCP) sub numarul  0025947 din 19.11.2014. 

I. REGULI, TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE DE EFECTUARE A PARIURILOR 

Articolul 1.  TERMENI ŞI CONDIŢII DE EFECTUARE A PARIURILOR 

1.1. Pariul este jocul prin care Participantul indică rezultatele evenimentelor sportive şi a altor evenimente 

de interes general (de natură socială, politică, economică, etc.) propuse de Organizator (denumite în continuare 

„Evenimente”), care urmează să aibă loc fără implicarea Organizatorului sau care sunt generate aleatoriu de un sistem 

informatic independent, în cadrul căruia Organizatorul stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa 

participanţilor cotele de multiplicare a mizei.  

1.2. Pariul nul este pariul care, din motive obiective – in conformitte cu acest Regulament de Joc, primeste 

ulterior efectuarii sale cota 1.00. Pentru pariurile cu o selectie sau mai multe selectii pe bilet, castigul final va fi calculat 

considerandu-se cota 1.00 pentru selectia/selectiile declarate nule. Tuturor evenimentelor care fac obiectul unor pariuri 

declarate nule, în conformitate cu prezentul Regulament, indiferent dacă sunt single sau o parte dintr-un pariu multiplu, 

li se acordă cota 1.00, echivalentă cu restituirea mizei către jucător, pariurile multiple fiind recalculate plecând de la 

această premisă. În cazul în care toate pariurile single sunt nule sau anulate participantului i se vor înapoia miza şi taxele 

aplicate biletului. 

Când un jucător sau o echipă participă la începutul unui joc, meci dar abandonează meciul care constituie eveniment 

al unui pariu în cotă fixă, înainte de finalul acestuia, toate pariurile în favoarea acelui jucător/echipe vor fi considerate 

necâştigătoare, cu excepţia pariurilor al căror rezultat este deja stabilit, caz în care meciul poate fi rejucat. Toate pariurile 

pe evenimente care nu s-au finalizat vor fi considerate nule, acordându-se cota 1.00.  

Exemplu: Steaua – Dinamo, se întrerupe în minutul 60, la scorul de 2-1 (2-0 la pauza) pentru Steaua. 

Pariurile pe Final vor fi anulate (Cota 1.00). 

Pariurile la Pauza vor fi validate, rezultatul fiind deja determinat. 

Pariurile pe scor corect 2-0 vor fi pierdute. 

Pariurile pe 2-1 vor fi anulate. 

Pariurile pe total goluri 0-2, 3+ vor fi validate, cele pe 0-3, 4+ cota 1.00, etc. 

Daca avem de exemplu ca un anume jucator marcheaza primul gol intr-un eveniment si acesta este introdus pe teren 

pe parcursul meciului la scorul de 0:0 si nu se marcheaza pana la final sau nu marcheaza acel jucator primul gol, pariul 

va fi considerat pierdut. In situatia in care intra pe teren la orice scor in afara de 0:0, pariul va fi anulat (Cota 1.00). 

1.3. Daca un eveniment incepe din alt minut decat minutul 1, toate pariurile acceptate pe acest eveniment 

vor fi declarate nule chiar daca ele au fost acceptate. Exceptie facand evenimentele care au specificat in oferta 
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Organizatorului ca fiind continuare a unor evenimente nefinalizate. 

In caz de erori de afisare, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse in sistem, Organizatorul isi rezerva dreptul de 

a considera pariurile ca fiind nule sau sa le valideze folosind cotele corecte (eventual o medie a cotelor de pe piata 

acordate aceluiasi eveniment/prognostic), chiar daca erorile sunt descoperite dupa sfarsitul evenimentului. 

In cazul in care doua sau mai multe evenimente sunt acceptate pe bilet din cauza unor greseli evidente (meci identic 

cu doua sau mai multe coduri diferite), Organizatorul va valida doar primul cod, celelalte urmand sa fie anulate. 

In cazul in care vom regasi unul sau mai multe evenimente intr-o competitive gresita, toate acele evenimente vor fi 

anulate (Cota 1.00). 

In cazul in care vom avea spre exemplu Amical Tineret U21 Franta U21-Germania U21 si de fapt va juca Franta 

U21 cu Germania U20, atunci toate pariurile acceptate pe acel eveniment vor fi anulate. 

In cazul in care un eveniment se desfasoara altfel decat a fost anuntat (Exemplu: reprize de 40 de minute in loc de 

45 de minute sau sistem 2/3 in loc de 3/5 seturi la tenis), Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula toate pariurile 

plasate pe acel eveniment sau de a anula doar pariurile influentate de aceasta modificare. 

1.4. Pariurile pot fi înregistrate exclusiv pe teritoriul României, in punctele de lucru înregistrate ale 

Organizatorului sau prin intermediul mijloacelor de joc (terminalele, autonome sau dependente. Pariurile nu vor fi 

acceptate o n l i n e ,  prin poştă, fax sau robot telefonic. 

1.5. Suma totală pe care un Participantul o plăteşte către Organizator pentru înregistrarea unui bilet de 

pariere este formată din miza(taxă de participare)  şi comisionul de administrare. Cuantumul comisionului de 

administrare este stabilit prin decizia administratorului, ca o cotă procentuală din miză, fiind evidențiat pe fiecare bilet 

de pariere. 

1.6. Miza reprezintă suma de bani percepută de către Organizator, în schimbul dreptului de participare la 

jocul de noroc, în funcţie de care se determină câştigul participantului, dacă rezultatele indicate de acesta sunt corecte.  

1.7. Participantul este persoană fizică majoră (care a implinit 18 ani), care nu cunoaşte rezultatul 

evenimentelor pe care pariază şi care nu are mijloacele de a influenţa în niciun fel rezultatele evenimentelor pe care 

pariază, care are capacitate deplină de execrciţiu şi care este  de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

Participantul incheie un Contract de Joc cu Organizorul prin „biletul de pariere” (denumit in continuare BILET). 

Contractul poate contine unul sau mai multe pariuri. Participantul hotărăşte în mod  independent numărul şi tipul 

Evenimentelor pe care pariază şi suma de bani (denumită în continuare „Miza”) de care va depinde valoarea eventualului 

câştig, atâta timp cât aceasta se încadrează în minimum şi maximum impus de Organizator. Pariul va fi înregistrat la 

cotele în vigoare la momentul înregistrării, astfel cum sunt afişate de către Organizator. 

1.8. Oferta cuprinde urmatoarele date: codul evenimentului, competitorii (ca regula generala, echipa gazda 

este inscrisa in partea stanga, chiar daca evenimentul are loc pe un teren neutru), cotele stabilite pentru posibilele 

rezultate ale evenimentului, orice alte date de interes (conditii / restrictii de pariere / disputare evenimentului pe un teren 

neutru / etc), ziua si ora de start a evenimentului.Evenimentele care pot fi alese de participanţii la joc sunt stabilite 

exclusiv de Organizator şi sunt menţionate în Lista/ Oferta de pariere, publicată cel puţin o dată pe zi în incinta agenţiilor 

de pariere şi pe site-ul propriu. Organizatorul poate decide actualizarea Listei de pariere la un interval mai scurt de 24 

de ore, în funcţie de evenimentele propuse, de momentul desfăşurării acestora sau ţinând cont de alte criterii stabilite de 

Organizator. Fiecare eveniment aflat în lista de pariere afişată de Organizator va avea Cota stabilită de acesta, pe baza 

propriilor criterii. Cotele evenimentelor fixate de Organizator pot fluctua in timp, pana la ora de incepere a evenimentlui, 

insa cota acceptata de client si inscrisa pe bilet ramane valabila indiferent de modificarile ulterioare, cu exceptia 

situatiilor prevazute de regulament. 

1.9. Toate regulile sunt aplicate pentru pariuri unitare sau multiple/sistem, aşa cum  sunt ele definite 

mai jos, dacă nu se precizează altfel.  

a) Pariul unitar este o componentă a unui pariu single, un singur eveniment pe  bilet/pariu sau multiplu, mai 

mult de un eveniment pe bilet/pariu la care rezultatul tuturor componentelor trebuie sa fie în mod corect 

indicat pentru ca acel pariu să fie considerat câştigător. Câştigul este calculat prin înmulţirea cotelor 

cumulate pentru fiecare componentă a pariului cu miza valabilă la momentul acceptării pariului.  

b) Pariul în sistem reprezintă o colecţie de pariuri unitare care au unele componente comune. Miza jucată pe 

un bilet în sistem va fi împărţită în mod egal la pariurile unitare pe care pariul în sistem le conţine. Câştigul 
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unui pariu în sistem va fi suma pariurilor unitare pe care pariul în sistem le conţine, fiecare pariu unitar va 

fi calculat conform art 1.9 pct. a) . Plata câştigului pentru pariuri în sistem se poate face doar după ce toate 

componentele unitare ale acelui sistem sunt stabilite. 

1.10. Ora oficială de început este cea stabilită de organismul de control pentru evenimentul în cauză. 

Pariurile vor fi acceptate, în general, până la ora oficială de start a unui eveniment, dacă nu se specifică altfel. În 

cazul în care un meci începe înainte de ora stabilită declarată initial, si pariul este acceptat in necunostinta de acest 

fapt, atunci toate pariurile înregistrate dupa începutul real vor fi declarate nule şi stabilite la cota de 1:00. Informatiile 

din oferte privind ora de start a evenimentelor, au doar rol orientativ. 

În cazul în care pe biletul de pariere numai o componentă a unui pariu multiplu a început înainte ca pariul să fie 

plasat, atunci componenta respectivă va deveni nulă şi va căpăta cota 1.00.   

În situaţia în care suspiciunea de fraudă este confirmată, pariurile sunt considerate nule, evenimentelor 

acordându-li-se cota 1.00. 

River Bet nu îşi asumă nici o răspundere pentru orice daune sau pierderi care rezultă din, sau sunt cauzate de 

inexactitatea informaţiilor din documentele afişate în agenţii. Este responsabilitatea participantilor de a verifica 

acurateţea acestor informaţii. Toate pariurile rămân valabile pentru cele plasate până la ora începerii efective pentru 

evenimentele în cauză. 

Orice reclamaţie în legătură cu un pariu va fi soluţionată în agenţia de pariuri River Bet unde a fost plasat pariul. 

Dacă reclamaţia nu este soluţionată,  ea va fi adusă la  cunoştinţa organizatorului prin email la urmatoarele adrese: 

contact@riverbet.ro si office@riverbet.ro sau în scris la adresa: SC River Bet SRL, în Oltenitei, nr. 181, loc. Popesti 

Leordeni, judeţul Ilfov. Orice reclamaţie va primi răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la primire. 

Articolul 2.  DESCRIEREA BILETULUI DE PARIURI 

2.1. Biletul care confirmă pariul va conţine: datele de identificare ale Organizatorului, codul punctului de 

lucru, codul biletului, ora şi data emiterii, miza, comisionul de administrare, suma totală care trebuie plătită de către 

participantul, numărul şi tipul de evenimente, menţionarea evenimentului/ evenimentelor, data şi ora limită pentru ca 

pariul să fie plasat, cotele pentru fiecare eveniment, cota finală, şi câştigul potenţial (în cazul în care cota finală şi pentru 

câştigul potenţial pot fi determinate la momentul înregistrării biletului de pariere). 

2.2. Este responsabilitatea participantului să verifice toate detaliile de pe bilet, şi să informeze organizatorul 

în cazul în care există informaţii eronate. Biletul poate fi schimbat doar înainte ca primul eveniment să înceapă (biletul 

este anulat şi emis din nou), dar nu mai târziu de 15 minute de plasarea biletului iniţial. 

2.3. Pe bilete va fi înscrisă o menţiune referitoare la participarea tuturor biletelor necâştigătoare la extrageri 

succesive în vederea respectării procentului de câştig declarat de societate conform legislaţiei în vigoare. 

2.4. De asemenea biletul mai poate conţine informaţii, cu privire la sursele media în care oferta 

Organizatorului poate fi consultată de către participanți (site, ziar etc.) si/sau promotii ale Organizatorului. 

Articolul 3.  CUM SE EFECTUEAZĂ PARIURILE ? 

3.1. River Bet va accepeta pariuri pentru  evenimente din  următoarele sporturi: fotbal, baschet, handbal, 

hochei pe iarbă, tenis, Formula 1, golf, box şi arte marţiale mixte precum şi alte arte marţiale, atletism, evenimente 

desfăşurate în cadrul Jocurilor Olimpice, altele decât cele menţionate, curse de ogari, curse de cai,  ciclism,  baseball,  

rugby,  fotbal american,  curse de maşini şi motociclete,  volei, fotbal pe plajă, volei pe plajă, sporturi de iarnă,  

cricket,  darts,  snooker,  futsal,  floorball,  polo şi tenis de masă. 

3.2. Organizatorul  va oferi, de asemenea, pariuri ce nu sunt legate de evenimente sportive, cum ar fi (dar 

nu limitat la): Balonul de aur, Oscar şi alte premii de film, Miss World, Eurovision, concursuri şi emisiuni TV de 

muzică, reality shows TV, loterii internaţionale,  politică, financiare. Organizatorul poate adăuga alte evenimente 

care nu sunt pe listă şi care vor fi, de asemenea, supuse normelor generale. 

3.3. Fiecare Eveniment din oferta de pariere va avea stabilit un anumit coeficient (denumit în continuare 

„Cota”) determinat de către Organizator. Cota fiecărui Eveniment va fi determinată de către Organizator în urma unei 

atente analize a informaţiilor de orice natură cu privire la acesta. 

3.4. Prin “Cota”, se intelege o valoare numeric pe care Organizatorul o acorda unui pronostic. 
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3.5. Organizatorul poate defini ce oportunităţi de pariuri sunt disponibile ca opţiuni single şi care pot fi 

incluse în opţiuni multiple.  Acest lucru va varia de la sport la sport,  de la ligă la ligă,  de la caz la caz,  şi va fi afişat 

în agenţii. Organizatorul are dreptul, în orice moment, de a schimba condiţiile în care pariurile sunt acceptate. Cotele 

pot suferi modificări (pot fluctua) înainte de acceptarea unui pariu. Pariurile acceptate înainte de această schimbare vor 

rămâne valabile. Suma câştigătoare a unui bilet va fi calculată prin înmulţirea Cotei aplicabile la momentul acceptării 

pariului cu suma plătită ca miză. 

3.6. River Bet poate să precizeze numărul maxim de componente pe fiecare pariu  unitar. Acest lucru va fi 

afişat în toate agenţiile de pariuri. Organizatorul  poate restrânge numărul de componente pe pariuri din aceeaşi ligă 

sau grup de jocuri. Detaliile vor fi disponibile în agenţiile de pariuri. 

3.7. Oferta de pariuri va fi afişată zilnic în agenţiile de pariuri, de regulă, la ora începerii programului de 

lucru. În cazul în care nu este posibilă afişarea la momentul precizat, oferta de pariuri va fi facută publică în cel mai 

scurt termen după începerea programului. 

3.8. Nu sunt acceptate pariuri multiple în cazul în care rezultatul unei părţi din pariu contribuie la rezultatul 

unei alte părţi, lucru cunoscut ca inter-dependenţă. În cazul în care astfel de pariuri sunt acceptate din greşeală, 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a declara nul întregul pariu multiplu, miza şi comisionul de administrare 

fiind returnate participantului sau fiecare eveniment inter-dependent se va considera ca si o varianta independenta, 

Organizatorul rezervandu-si dreptul de a valida castigul considerand castigurile pentru fiecare varianta, luate separate 

cu miza totala impartita la numarul de variante rezultate.  

Exemplu: Daca pe un bilet se accepta combinat Romania castiga C.M. – cota 5 si Romania castiga grupa din care 

face parte – cota 3, miza totala 2 lei, pariurile vor fi calculate ca variante separate, in cazul in care ambele pronosticuri 

sunt castigatoare, castigul total va fi suma castigurilor luate separate: 5*1 Leu + 3*1 Leu. Acelasi calcul se aplica si 

daca se accepta Romania castiga C.M. combinat cu orice eveniment din care face parte Romania de la acest C.M. 

3.9. Dacă un eveniment este anulat, suspendat, întrerupt sau amânat înainte de expirarea timpului 

regulamentar de joc şi nu este reluat în 48 de ore, pariurile pentru acest eveniment sunt considerate nule şi validate cu 

cota 1.00, cu excepţia acelor pariuri care au avut finalitate înainte de întrerupere. Astfel, în cazul întreruperii unui 

eveniment există 3 situaţii posibile: pariu câştigător, pariu pierdut, pariu nul (cota 1.00). Pentru anumite sporturi 

(exemplu tenis, golf, sporturi de iarnă) se vor aplica regulile specifice fiecarui sport în parte. 

3.10. În cazul în care evenimentul este reprogramat in termenul prevazut la art 3.9, toate pariurile vor rămâne 

valabile. 

3.11. River Bet este de accord să urmeze metode europene de listare a echipelor: echipa care joacă acasă este 

prima echipă, iar echipa care joacă în deplasare este a doua echipă. 

3.12. Organizatorul face toate eforturile pentru a afişa locul de desfăşurare a evenimentelor, dar nu îşi asumă 

responsabilitatea pentru orice locaţii neutre care nu sunt enumerate ca atare, sau imposibilitatea de a lista în mod corect 

locaţia evenimentelor. 

3.13. În cazul unei schimbări a locul de desfăşurare, care nu a fost publicată sau adusă la cunoştinţa 

Organizatorilor şi pariurile au fost acceptate pe baza cotelor emise, pariurile vor rămâne valabile, cu condiţia ca locul 

de desfăşurare să nu se fi mutat la sediul adversarului (dacă este cazul), în care caz selecţiile pentru acel eveniment vor 

fi considerate nule şi stabilite la cota 1.00. Pariurile multiple afectate vor fi recalculate cu componenta respectivă stabilită 

la cota 1.00. În cazul în care ambele echipe au acelaşi loc de origine, toate pariurile vor fi valabile. 

3.14. În cazul în care un concurent/o echipă se retrage sau nu se prezintă la un meci, iar meciul nu începe, 

toate pariurile vor fi anulate şi  stabilite la cota 1.00. 

3.15. În cazul în care numele unui participant/numele echipei, nu încap în întregime pe o listă de meci sau în 

sistemul de pariuri, vor fi folosite abrevieri; aceste abrevieri nu pot fi utilizate ca motiv pentru a contesta pariurile. O 

eventuală greşeală trebuie să afecteze în mod semnificativ percepţia meciului pentru ca o reclamaţie să fie luată în 

considerare. 

Articolul 4.  VALIDAREA PARIURILOR 

4.1. Fiecare eveniment, cu excepţia cazului în care se specifică altfel, trebuie să se desfăşoare pe perioada 

stabilită (ora de început şi sfârşit trebuie respectate) în caz contrar, toate pariurile vor fi anulate şi stabilite la cota de 1.0, 
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cu excepţia pariurilor care au avut finalitate. În cazul în care rezultatul unui eveniment sportiv este stabilit/decis în 

urma deliberărilor organismului de control specializat (corp de arbitri, federaţie, etc) în afara arenei sportive, la masa 

verde , toate pariurile pe acel eveniment vor primi cota 1.00. Componentele afectate în pariuri multiple vor fi, de 

asemenea, stabilite la cota de 1.0 Totuşi dacă un pariu pe un anumit eveniment a ajuns la final înainte de încheierea 

prematură a acestuia, atunci pariurile rămân valabile. 

4.2. Regulile pe care River Bet le respectă în declararea unui rezultat final pentru evenimente sunt 

explicate pentru fiecare sport în secţiunea individuală de reguli pentru sport. În cazul în care nu sunt prevăzute reguli 

speciale de validare a câştigurilor, rezultatele vor fi cele comunicate de către organismul de conducere al sportului 

sau de organizatorul evenimentului. 

a) În absenţa informaţiilor oficiale, pariurile vor fi validate în funcţie de rezultatele evenimentelor, 

transmise pe paginile oficiale ale cluburilor şi/sau de rezultatele confirmate în cadrul industriei pariurilor sportive. 

b) Rezultatele Evenimentelor sunt certificate de către Agenţia centrală a Organizatorului şi rezultatele 

astfel certificate sunt introduse în sistem. Validarea biletelor se face automat de către sistemul de pariuri. Câştigurile 

pot fi apoi plătite participantului . 

c) Daca dintr-un motiv sau altul numele unui competitor este gresit, ex: koln = kolln sau kolnn meciul 

primeste rezultat deoarece este evident ca este o greseala de tehnoredactare. Valabil pentru toate sporturile. 

d) Daca un eveniment se desfasoara altfel decat a fost programat initial (oaspetii devin gazde si gazdele 

devin oaspeti), toate pariurile vor fi declarate nule si validate cu cota 1.00. Exceptie de la aceasta regula fac turneele 

care au specificata locatia sau cele care au specificat ca se pot desfasura si pe teren neutru. 

4.3. Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a corecta câştigurile aferente pariurilor în care cota sau rezultatul 

introdus este obiect al unei erori tehnice sau umane. În cazul greşelilor apărute în tipărirea listelor, biletelor de pariere 

sau greşelilor evidente apărute prin introducerea incorectă a datelor în calculator, Organizatorul are dreptul să anuleze 

aceste pariuri sau să accepte plata pariurilor conform cotelor normale existente pe piaţă, chiar dacă greşeala a fost 

observată după terminarea evenimentelor sau părţilor de eveniment. 

4.4. În caz de egalitate pentru pariurile în care această opţiune nu este disponibilă, toate pariurile pe rezultat 

final vor fi validate cu cota 1.00. Pariurile de tip Total sau Handicap raman valabile. Într-un eveniment pentru care 

orice variantă de pariu este disponibilă, locurile cu egalitate vor fi plătite astfel: valoarea nominală a biletului este 

înmulţită cu numărul de locuri rămase disponibile şi împărţit la numărul de concurenţi aflaţi la egalitate. 

Articolul 5.  LIMITELE PARIURILOR / LIMITE DE CÂŞTIG  

5.1. De regulă, plata minimă acceptată de Organizator, pentru un singur bilet, este de 1 Leu (inclusiv taxele). 

Organizatorul isi rezervă dreptul de a stabili mize minime pe bilet, respectiv pentru fiecare combinație in cazul pariurilor 

sistem, in funcție de tipul pariului si/ sau evenimentului.  Mizele minime pe fiecare combinație pot sa fie intre 0.00001 

si 1 Leu. 

5.2. Modificarea valorii minime respectiv maxime a mizei va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare a 

deciziei administratorului, cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. 

5.3. Limitele pariurilor individuale, din punct de vedere al mizei şi/sau câştigului maxim, vor fi determinate 

în funcţie de fiecare pariu de către River Bet. 

5.4. La fiecare pariu acceptat, Organizatorul poate percepe o cotă procentuală din Miză (comision de 

administrare). Aceast comision nu va fi considerat ca făcând parte din Miză, și este destinat acoperirii cheltuielilor 

administrative ale Organizatorului. 

5.5. Câştigul maxim pe care orice Participantul îl poate obţine din înregistrarea pariului, indiferent dacă 

acesta este înregistrat pe un singur bilet sau pe bilete identice, este de 60.000 lei, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul 

Regulamentului. 

5.6. Prin bilete identice se înţelege o serie de bilete care conţin acelaşi număr de evenimente, aceleaşi 

evenimente sportive sau nesportive cu aceleaşi pronosticuri indicate pentru fiecare eveniment de pe bilet. 

5.7. Valoarea câştigului maxim poate fi modificată, i n  urma aprobării de către Oficiul Național pentru 

Jocuri de Noroc (ONJN). Modificarea valorii câştigului maxim va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişarea deciziei 

administratorului, cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. 
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5.8. Organizatorul îţi rezervă dreptul de a reduce cuantumul câştigului generat de mai multe 

bilete/pariuri identice până la valoarea câştigului maxim stabilit conform prezentului Regulament, dacă valoarea 

însumată a acestora depăşeşte valoarea câştigului maxim prevăzut de Regulament. 

5.9. River Bet îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a limita orice pariu pe care un participantul doreşte 

să-l plaseze. Niciun pariu nu este valabil până când participantul nu primeşte biletul.  

5.10. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta bilete identice. Biletele identice sunt biletele care 

conţin aceleaşi evenimente cu aceleaşi opţiuni de pariere, indiferent de valoarea mizei aleasă de Participantul sau a 

cotelor stabilite de Organizator pentru opţiunile respective, plasate de acelaşi Participantul sau grup de participanți, 

indiferent de agenţia unde acestea au fost plasate. 

5.11. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a limita numarul maxim de evenimente dintr-o anumita liga plasate 

pe un bilet. 

Articolul 6.  VALIDAREA BILETELOR. MODALITATEA DE PLATĂ A CÂŞTIGURILOR 

6.1. Participantul are obligatia ca la ridicarea castigurilor sa prezinte un act de identitate valabil (carte de 

identitate, pasaport, permis de sedere/rezidenta), in vederea organizarii unei evidente care permite determinarea 

castigurilor totale ale unui Participantul. 

6.2. Plata câştigului se va face către Participantul care prezintă biletul câştigător în original. În cazul în care 

biletul este deteriorat, Organizatorul poate refuza plata câştigului. Plata câştigului nu este posibilă în cazul în care 

biletul este deteriorat şi numărul şi codul de bare  sunt ilizibile, indiferent de valoarea acestuia. 

6.3. Castigurile se ridica de catre Participantul numai din agentia unde a fost emis biletul. Prin derogare de 

la dispozitiile de mai sus Organizatorul poate dispune ridicarea castigului de la o alta agentie, prin transfer bancar sau 

de la casieria centrala. 

6.4.  În cazul zilelor libere şi a sărbătorilor legale, plăţile se fac în limita disponibilităţilor din fiecare 

agenţie/locaţie, câştigurile neachitate urmând a se efectua în prima zi în care băncile pot onora ordinele de plată. 

6.5. Organizatorul va achita câştigurile în maximum 3 (trei) zile de la anunţarea rezultatelor oficiale. 

6.6. În situaţia în care câştigătorul îşi exprimă acordul expres, Organizatorul va putea achita câştigul în 

tranşe, astfel cum părţile vor agrea la acel moment. 

6.7. Dreptul de a încasa câştigul se menţine timp de 30 de zile calendaristice de la anunţarea rezultatelor 

oficiale. În situaţia în care pe un bilet sunt selectate mai multe evenimente, cu date/ore diferite de desfăşurare, data 

considerată ca fiind oficială, este data anunţării ultimului rezultat oficial de pe bilet. Dreptul jucătorului la plata 

câştigului este temporar suspendat pentru cazul în care valabilitatea Biletului / Biletelor face obiectul unei anchetei 

penale sau disciplinare. Rezultatele unor astfel de investigaţii vor fi afişate în agenţii. 

6.8. Organizatorul nu are obligatia de a achita castigul in cazul in care rezultatele intrecerilor sunt aranjate 

sau cand exista banuiala fondata că există dovezi emise de organele abilitate, privind manipularea rezultatului intrecerii 

de catre participanti, sau de catre terti. In acest caz, cat si pentru orice reclamatie, Participantul se va adresa in scris, prin 

scrisoare recomandata sau depunere la sediul social declarat, conducerii Organizatorului. Decizia va fi comunicata tot 

in scris, in termen de 30 zile lucratoare de la primirea cererii, termenul de plata al castigului prevazut la punctul 6.8, 

intrerupandu-se pana la solutionarea reclamatiei. Reclamatiile sunt acceptate numai in baza biletului jucat. 

6.9. În înţelesul prezentului Regulament, valoarea câştigurilor  este brută. Impozitul datorat Bugetului de 

stat de către câştigători va fi reţinut de către Organizator conform legislaţiei în vigoare prin stopaj la sursa. 

6.10. Procentajul câştigurilor din totalul încasărilor brute va fi de minim 60% calculat pe perioada de 

valabilitate a autorizaţiei. Dacă nu se va atinge nivelul minim de câştiguri prevăzut anterior, biletele necâştigătoare vor 

participa la o acţiune publicitară cu premii, organizată de către Organizator, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. Organizarea acţiunii publicitare va fi adusă la cunoştinţa participantilor prin afişare, în incinta punctelor 

de lucru ale Organizatorului. 

6.11. Datele de identificare personală ale jucătorilor vor fi colectate şi prelucrate de către operator în 

conformitate cu prevederile legii nr 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. Deţinerea unui bilet de pariere emis de către Organizator implică 
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acordul jucătorului ca datele sale să fie incluse în baza de date a societăţii, scopul constituirii acesteia fiind 

aplicarea prevederilor Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal actualizat. 

6.12. Plata Anticipata (Early Cash Out). Obtiunea de plata anticipate, permite clientului sa solicite plata unui 

pariu inainte de terminarea tuturor evenimentelor pariate. Valoarea castigului este stabilita de catre organizator, in 

functie de valoarea cotelor evenimentelor in momentul realizarii solicitarii de catre client. Aceasta obtiune nu este 

disponibila pentru toate pariurile acceptate de catre organizator. Se poate solicita plata anticipate in masura in care 

Organizatorul ofera aceasta optiune pentru un anumit pariu. In cazul in care, intre momentul solicitarii platii anticipate 

de catre client si momentul acceptarii de catre client a valorii castigului oferit de catre Organizator apar modificari ale 

cotelor sau ale rezultatelor evenimentelor de pe bilet, Organizatorul poate decide sa ofere o noua valoare a castigului 

pentru plata anticipate sau sa anuleze posibilitatea efectuarii acesteia. Valoarea platii anticipate nu poate depasi castigul 

maxim inscris pe biletul de pariuri emis initial. O data cu acceptarea valorii platii anticipate de catre client, pariul se 

considera omologat ca si castigator iar clientul nu mai are dreptul sa solicite plata unei alte valori de castig pentru pariul 

in cauza. Nu se mai iau in considerare rezultatele finale ale evenimentelor inscrise pe biletul de joc 

Articolul 7.  INTERDICŢII PRIVIND PARTICIPAREA LA JOC 

7.1. River Bet îşi rezervă dreptul de a-si selecta clientela avand posibilitatea de a putea refuza înregistrarea 

pariurilor motivand luarea unei astfel de decizii. 

7.2. În conformitate cu legislaţia în materie de jocuri de noroc, este interzis accesul minorilor în incinta 

locaţiilor în care se desfăşoară jocuri de noroc. În caz de suspiciuni, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita 

potenţialului participant actul de identitate şi de a solicita minorului să părăsească agenţia de pariuri. 

7.3. Salariaţii Organizatorului nu au dreptul să participe la jocurile de noroc desfăşurate de societatea 

comercială angajatoare. 

7.4. Orice pariuri efectuate/ acceptate cu încălcarea oricăror dispoziţii ale prezentului Regulament sunt nule 

şi au drept consecinţă juridică neplata eventualelor câştiguri aferente unor astfel de pariuri. 

7.5. Organizatorul are procedurile şi tehnologia necesară pentru a detecta frauda şi a o raporta catre 

autorităţi. Împotriva persoanelor care încearcă să comită infracţiuni vor fi formulate plângeri penale, cu consecinţa 

începerii urmăririi penale, tranzacţiile asociate acestora fiind declarate nule. 

7.6. Dacă există suspiciunea existenţei unui bilet fals, termenul de plată a câştigului va fi suspendat până la 

finalizarea cercetării acestuia de către organismul specializat al Organizatorului sau de către o autoritate recunoscută în 

domeniu (expert, specialist, etc.). 

II. TIPURI DE PARIURI SPORTIVE ȘI NON SPORTIVE 

Articolul 8.  DISPOZIŢII GENERALE 

Organizatorul va oferi jucătorilor ocazia de a paria pe tipuri de pariuri diferite în funcţie de diferitele tipuri de 

evenimente sportive şi non sportive. 

River Bet decide care dintre oportunităţile de pariere sunt disponibile ca opţiuni single şi care pot fi incluse în 

opţiuni multiple. Acest lucru poate varia de la sport la sport, de la o ligă la alta, de la un eveniment la altul şi 

informaţiile vor fi afişate în agenţiile de pariuri. 

Pariurile se bazează numai pe rezultatele de la finalul timpului regulamentar de joc, dacă nu se specifică altfel. 

Tipurile de pariuri, care ar putea fi oferite pentru o multitudine de evenimente sportive sunt: 

8.1. Pariere 1;X;2; pe un eveniment între 2 echipe, persoane sau participanţi în cazul în care există cote 

oferite pentru toate cele trei rezultate potenţiale. 

− 1 = câştigă echipa, jucător sau concurent care joacă acasă (sau este specificat ca atare) 

−  X = egalitate 

− 2 = câştigă echipa, jucătorul sau concurentul, care joacă în deplasare (sau este specificat ca atare).  

Echipa 1 este indicată pe partea stângă şi este întotdeauna considerată a fi echipa care a jucat acasă. Echipa 2 

este indicată pe dreapta şi este întotdeauna considerată a fi echipa oaspete. De asemenea, atunci când un joc are 

loc pe teren neutru, stânga este considerată echipa care joaca acasă, în timp ce dreapta este echipa oaspete. În cazul 

mailto:office@riverbet.ro
http://www.riverbet.ro/


SC RIVER BET SRL 

Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr. 181 

R.C.: J23/2841/2021, C.U.I.:  33736500 

Email: office@riverbet.ro, Web: www.riverbet.ro 
 

Page 10 of 37 
 

în care egalitatea este luată  în considerare, aceasta este plasată în mijoc şi marcată cu X. În cazul în care, pentru 

orice sport, un meci este afişat în mod greşit de către operator şi nu este programat, toate pariurile vor fi anulate, 

acceptate şi plătite la Cote de 1. 00.  

8.2. Pariere deschisă în cazul în care există mai mult de 2 participanţi. 

8.3. River Bet oferă participantilor posibilitatea de a indica echipa/jucătorul câştigător şi, în unele cazuri şi 

pe cei clasaţi pe locul doi prin oferirea de cote pentru fiecare opţiune. 

8.4. Echipele sau jucătorii  care se vor califica în următoarea etapă/ rundă. 

8.5. Pariuri conectate Pauză/Final (sau orice perioadă din Joc şi Final) 

8.6. Cel mai bun marcator de gol sau puncte dintr-un turneu sau dintr-o perioadă predefinită a unui turneu. 

8.7. Pariuri cu privire la rezultatul unei anumite perioade dintr-un meci, de exemplu, în fotbal RIVER BET 

ar putea oferi pariuri pe rezultatul la pauză. 

8.8. Pariu pentru rezultat la pauză sau final (prin indicarea corectă a rezultatului la pauză sau la final într-un 

singur pariu) 

8.9. Primul/ultimul jucător/echipa care înscrie într-un eveniment sau o perioadă predeterminată a unui 

evenimet. 

8.10. Numărul total de puncte/ goluri sau orice alt scor dintr-un eveniment sau o perioadă predeterminată a 

unui evenimet. 

8.11. Jucătorii sau echipa care înscriu sau nu. 

8.12. Momentul marcării primului sau al oricăror goluri ulterioare sau puncte marcate în timpul unui 

eveniment sau în orice perioadă predefinită a unui eveniment. De asemenea, seturi de goluri / puncte. 

8.13. Pariuri pentru a indica scorul corect al unui eveniment, sau în orice perioadă predefinită a unui 

eveniment. 

8.14. Pariuri la handicap pentru un eveniment sau o perioadă predefinită unui eveniment, în care echipei cu 

mai puţine şanse teoretice i se acordă un handicap pe care echipa favorită trebuie să-l depăşească pentru a fi declarată 

câştigătoare. Ca alternativă, un Participant care pariază pe echipa careia i s-a acordat handicap, poate să câştige dacă 

participantul pe care pariază pierde meciul, dar acoperă handicapul. 

8.15. Handicap asiatic este un pariu în care se aplică handicap unui meci astfel încat cotele sa devină mai 

apropiate. Valoarea handicapului variază de la zero (Scratch sau Level ball) până la un număr de goluri, astfel  

8.16. încât cotele acordate participanţilor să fie aproape de aceleaşi valori. Valoarea handicapului creşte de 

la 0 spre „sferturi de gol” exprimate cu + sau - ¼, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, etc., astfel încât să reflecte superioritatea unei 

echipe faţă de cealaltă. Favoritul într-un meci va avea un handicap negativ reprezentat cu simbolul (-) şi va trebui să 

câştige la o diferenţă de goluri mai mare decât handicapul, pentru a fi declarat câştigător. Echipa cu şanse teoretice mai 

mici, pentru a câştiga va primi un handicap pozitiv reprezentat prin simbolul (+), simbol care va fi adăugat la finalul 

scorului. 

8.17. Handicap întreg şi handicap la jumătate: Handicapul se aplică la rezultatul final al meciului, iar echipa 

care a înscris cele mai multe goluri după aplicarea handicapului este echipa câştigătoare. Dacă numărul de goluri pentru 

fiecare echipă este egal după aplicarea handicapului atunci miza va fi returnată. 

8.18. Handicap împărţit se realizează atunci când nivelul de favorizare se află între handicapul întreg şi cel 

la jumătate. Handicapul este reprezentat ca 0: ¼, iar miza este împarţită în mod egal între handicap întreg şi handicap la 

jumatate. 

8.19. Şansa dublă  este o oportunitate de pariuri care permite Participantului să acopere două din trei rezultate 

posibile într-un eveniment. 

8.20. Orice combinaţie realizată din pariurile de mai sus. 

8.21. Oferte speciale vor fi descrise în continuare, vor oferi bonusuri pentru un număr de combinaţii jucate, 

jocuri pentru biletele necâştigătoare (în funcţie de codul biletului sau dacă una dintre combinaţii este necâştigătoare), 

bonusuri pentru anumite sporturi sau ligi pentru o perioadă determinată de timp. (de ex o săptămână de tenis, o 
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săptămână de baseball) 

8.22. Pariurile speciale asupra unui eveniment sau a unei părţi dintr-un eveniment pot fi oferite de către 

RIVER BET. Aceste oportunităţi de pariere nu sunt restrânse la cele cuprinse în prezentul Regulament, dar vor fi 

guvernate de aceste norme. 

8.23.  Duel Goluri: Participantul va trebui sa numeasca in care dintre cele doua meciuri prezentate in oferta 

se marcheaza mai multe goluri in timpul regulamentar de joc 

8.24. Organizatorul poate oferi alte categorii de sporturi ori tipuri de pariuri in cota fixa. In acest caz, toate 

regulile generale de joc se aplica. Daca este cazul, regulile specifice de pariere pentru respectivul tip de pariu vor fi 

precizate in ofertele de pariere. 

8.25. In cazul in care, pentru un eveniment sportiv se ofera cote de tip 1 sau 2 (victorie gazde sau victorie 

oaspeti) excluzand astfel rezultatul de egalitate, la omologarea pariurilor castigatoare se va lua in considerare si rezultatul 

dupa eventualele prelungiri ale meciului. 

Articolul 9.  PARIURI LIVE 

9.1. Pariurile live nu sunt efectiv plasate până în momentul în care Participantul nu a primit Biletul de pariu 

de la operator. Cotele afişate pe bilete sunt cotele la care pariul este plasat. Cotele se pot modifica în mod constant în 

timpul meciului pentru pariurile următoare plasării. 

9.2. Timpul de înregistrare al unui pariu live poate fi întârziat de viteza de transmitere a datelor din sistem. 

9.3. În cazul în care un pariu live a fost prezentat de către un Participantul operatorului, dar nu a fost încă 

introdus aşa cum este descris mai sus, şi există o schimbare de cotă (creştere sau reducere) în ceea ce priveşte 

selecţia pariului, sau pariul este suspendat, pariul nu va fi plasat, dar va fi reoferit la cote noi şi Participantul poate 

alege dacă să accepte pariul în noile condiţii. Actualizarea cotelor se face în mod automat de către sistem, Participantul 

trebuie doar să accepte sau nu cotele noi. 

9.4. Un eveniment din oferta de pariuri live nu poate si combinate decat cu alte evenimente din cadrul ofertei 

de pariuri live. Nu este posibila combinarea unui eveniment din oferta de pariuri live cu nici un alt eveniment din oferta 

de pariuri a Organizatorului. 

9.5. După acceptarea lor, pariurile live nu pot fi anulate. 

9.6. Pariurile acceptate de către Organizator, după ce rezultatul din acel pariu a fost stabilit (evenimentul 

încheiat) sunt considerate nule şi stabilite la cota de 1. 00. 

9.7. Dacă un pariu este plasat la o cotă incorectă din cauza întârzierilor în acoperirea "Live"a evenimentului 

şi, dacă o echipă/jucător a câştigat un avantaj semnificativ,  acel pariu va fi considerat nul şi  stabilit la cota de 1. 00. 

9.8. Pariurile castigatoare se platesc exclusive in agentia emitenta. Castigurile se valideaza imediat dupa 

terminarea meciului sau a unei parti din acesta. 

9.9. Dacă există o pierdere a transmisiei la sediul Organizatorului se aplică următoarele reguli: 

a) În cazul în care din cauza reclamelor sau a începerii cu întârziere a transmisiei,  lovitura de începere nu 

este văzută, River Bet are dreptul de a declara pariurile pe această selecţie nule şi să stabilească cota 1.00 pentru toate 

pariurile efectuate  pe echipa care dă lovitura de start pentru repriza de început. 

b) Dacă există o eroare în transmiterea meciului,  RIVER BET are dreptul de a elimina fie toate pariurile 

din ofertă, fie de a păstra oferta, fie să o suspende şi să aştepte reluarea transmisiei. Toate pariurile care au 

fost plasate înainte de eroarea de transmisie rămân valabile. 

c) În cazul în care pariurile care au fost acceptate înainte de eroarea de transmisie au rezoluţie în timpul 

erorii, atunci rezultatele acestor pariuri vor fi anunţate de îndată ce RIVER BET primeşte rezultatul 

corect pentru aceste pariuri. Câştigurile pot fi în acest caz plătite. 

d) Pariurile pe evenimentele care nu sunt afectate de eroarea de transmisie şi pe care RIVER BET continuă 

să le menţioneze în oferta de pariere vor fi considerate valide, în privinţa acestora aplicându-se regulile generale. 

e) Pariurile sunt valabile dacă eroarea de transmisie TV live afectează numai o agenţie de pariuri a 

Organizatorului sau o parte dintre agenţiile acestuia, dar nu afectează transmisia TV la sediul social al societăţii. 

9.10. Sunt cu titlu informativ : statisticile şi informaţiile furnizate de către RIVER BET care însoţesc pariurile 
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live pe evenimente,  cum ar fi scorul curent,  goluri înscrise sau cornerele, etc. 

9.11. Ne rezervam dreptul de a anula pariurile chiar si dupa incheierea evenimentului daca aceste pariuri sunt 

castigate ca urmare a unei defectiuni tehnice sau a unei erori evidente. 

Articolul 10.  PARIURI SPECIALE  PENTRU SUPLIMENTAREA CASTIGURILOR 

Toate pariurile speciale pot fi oferite pentru toate sporturile sau evenimentele, precum şi pentru evenimente sportive 

şi non-sportive . 

10.1.   - Pariul ‘’ŞANSĂ’’  

Pariul ȘANSĂ este valabil pentru biletele simple, fară combinaţii, cu minim 11 evenimente jucate şi cote individuale 

de minim 1.25. Dacă se pierde un singur eveniment pe un bilet ce îndeplineşte condiţiile menţionate, atunci se câştiga 

10% din produsul cotelor pronosticate corect de inmultit cu miza de pe bilet. Pentru pariul şansă nu se aplică grila de 

bonusare. În cazul în care unul sau mai multe evenimente primesc  Cota 1.00, conform regulamentului, atunci şansa la 

câştig se păstrează, însă ne vom raporta la noul câştig posibil de pe bilet.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica procentul de castig, numarul minim de meciuri ce trebuie pariat, 

miza minima pariata pentru care pariul se acorda cat si cota minima a fiecaruia dintre acestea. Organizatorul va comunica 

clientilor orice modificare a conditiilor de acordare cu minim 72 de ore inainte de intrarea in vigoare a acestora. 

10.2. Pariul ’’ŞANSĂ FOTBAL’’ 

Jucătorul trebuie să parieze minim 10 evenimente din oferta de fotbal a Organizatorului, de cotă minimă 1.35 fiecare 

eveniment, iar în situaţia în care pierde un singur meci de pe bilet, atunci va primi ca şi cotă de câştig 15% din produsul 

cotelor meciurilor pronosticate corect inmultit cu miza de pe bilet. Această ofertă este valabilă doar pentru pariurile din 

oferta de fotbal de orice tip. 

Pariul Şansă Fotbal este valabil numai pentru bilete simple, bilete ce conţin o singură line. Nu se acceptă pronosticuri 

multiple (duble, triple), sau bilete ce conţin combinaţii. Pariul Şansă Fotbal nu este valabil dacă unul sau mai multe 

meciuri de pe bilet sunt anulate (primesc cotă 1.00), şi astfel nu se mai respectă condiţia de minim 9 pronosticuri 

câştigătoare. 

Organizatorul işi rezervă dreptul de a retrage acest tip de pariu fără a anunţa în prealabil. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica procentul de castig, numarul minim de meciuri ce trebuie pariat, 

miza minima pariata pentru care pariul se acorda cat si cota minima a fiecaruia dintre acestea. Organizatorul va comunica 

clientilor orice modificare a conditiilor de acordare cu minim 72 de ore inainte de intrarea in vigoare a acestora. 

10.3. Pariul ’’ŞANSĂ MIZA INAPOI” 

Jucătorul trebuie să parieze minim 11 evenimente din oferta Organizatorului, de cotă minimă 1.25 fiecare, iar în 

situaţia în care pierde exact doua evenimente de pe bilet, atunci va primi ca şi câştig MIZA plasata.  

Pariul Şansă Miza INAPOI este valabil numai pentru bilete simple, bilete ce conţin o singură line. Nu se acceptă 

pronosticuri multiple (duble, triple), sau bilete ce conţin combinaţii.  

Pentru pariul SANSA MIZA INAPOI nu se aplică grila de bonusare. În cazul în care unul sau mai multe evenimente 

primesc  Cota 1.00, conform regulamentului, atunci şansa la câştig se păstrează cu sa existe minim 9 evenimente 

pronosticate corect. 

Organizatorul işi rezervă dreptul de a retrage acest tip de pariu fără a anunţa în prealabil. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica procentul de castig, numarul minim de meciuri ce trebuie pariat, 

miza minima pariata pentru care pariul se acorda cat si cota minima a fiecaruia dintre acestea. Organizatorul va comunica 

clientilor orice modificare a conditiilor de acordare cu minim 72 de ore inainte de intrarea in vigoare a acestora. 

10.4. Pariul ’’ŞANSĂ LIMITA FOTBAL’’ 

Jucătorul trebuie să parieze minim 10 evenimente din oferta de fotbal a Organizatorului, de cotă minimă 1.65 fiecare 

eveniment, iar în situaţia în care pierde un singur meci de pe bilet, atunci va primi miza inapoi. Această ofertă este 

valabilă doar pentru pariurile din oferta de fotbal de orice tip. 

Pariul Şansă Limita Fotbal este valabil numai pentru bilete simple, bilete ce conţin o singură line. Nu se acceptă 
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pronosticuri multiple (duble, triple), sau bilete ce conţin combinaţii. Pariul Şansă Limita Fotbal nu este valabil dacă unul 

sau mai multe meciuri de pe bilet sunt anulate (primesc cotă 1.00), şi astfel nu se mai respectă condiţia de minim 9 

pronosticuri câştigătoare. 

Organizatorul işi rezervă dreptul de a retrage acest tip de pariu fără a anunţa în prealabil. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica procentul de castig, numarul minim de meciuri ce trebuie pariat, 

miza minima pariata pentru care pariul se acorda cat si cota minima a fiecaruia dintre acestea. Organizatorul va comunica 

clientilor orice modificare a conditiilor de acordare cu minim 72 de ore inainte de intrarea in vigoare a acestora. 

10.5. Pariul ’’RIVER PLUS’’ 

River Bet poate oferi pariuri prin care un Participant trebuie să pronosticheze rezultatele pentru un anumit număr de 

evenimente sau să îndeplinească un set de criterii specificate de Organizator. În acest caz, jucătorul poate beneficia de 

condiţii mai bune de pariere, constând în cote ce pot fi înmulţite cu un factor de la 1.1 la 1000. 

Numărul de pariuri ce se califică pentru  River Plus poate varia între 3 şi 30. În funcţie de numărul de pariuri, 

River Bet poate să majoreze câştigurile acordate. 

Majorările pot fi acordate în următoarele forme: 

a. Procentaj adăugat la câştig între 2 - 200 %. 

b. O valoare adăugată la câştiguri între 1 – 60.000 LEI. 

c. Un procent stabilit de majorare a cotelor de pe bilet. 

Organizatorul poate condiţiona acceptarea de pariuri River Plus în funcţie de (fără a se limita la): 

a. Să parieze un număr de evenimente dintr-un anumit sport. 

b. Să parieze un număr de evenimente dintr-un grup prestabilit. 

c. Să parieze într-o perioadă predefinită şi anunţată anterior. 

d. Să parieze pe evenimente ce au o cotă mai mare sau egală, decât cea predefinită şi anunţată, cotă ce poate 

varia între 1.1 şi 100. 

e. Să parieze pe evenimente al cărui început oficial se află într-o perioadă predefinită şi anunţată anterior. 

f. Să plaseze bilete pentru un cost (total de plata pe bilet= miza + T.A.5%) mai mare sau egal, decât cel 

predefinit şi anunţat, cost ce poate varia între 2 - 20.000 LEI. 

g. Să plaseze pariuri cu câştiguri posibile predefinite şi anunţate, ce pot varia între 10 - 60.000 LEI. 

h. Bonusul acordat in aceasta sectiune, nu va tine cont de ”Pariul  ‘’SUPER COTA’’”. 

Acest pariu special va avea o perioadă de valabilitate, anunţată în oferta de pariere. 

10.6. Pariul ‘’SUPER COTA’’ 

Se stabilesc zilnic câteva mecuri cu cote cu o valoare majorata, ce se pot se pot juca single, simplu sau sistem. 

Evenimentele stabilite ca Super Cota nu pot fi combinate pe acelaşi bilet cu meciurile de baza. Se pot juca unul sau mai 

multe evenimente Super Cota pe acelaşi bilet. Evenimentele incadrate la “SUPER COTA”, nu participa se iau in calcul 

la acordarea si calculul castigului aferent bonusurilor ’’RIVER PLUS’’ si “SANSA” 

10.7. Pariul ‘’RIVER EXTRA’’ (+5, +10) 

 Se stabilesc meciuri cărora li se acordă o cotă specială cu opţiuni de pariere: 1 sau 2. Se poate juca un singur 

eveniment din categoria RIVER EXTRA, dar cu încă 5 respectiv 10 alte evenimente din oferta standard sau chiar Super 

COTA. Se poate juca la simplu sau sistem (minim 6 respectiv 11 evenimente /variantă). Nu se impune sumă fixă de 

pariere.  

10.8. Pariul ’’JACKPOT’’ 

Organizatorul poate oferi pariuri cu premii suplimentate. Calificarea la câştigurile suplimentate poate fi condiţionată 

de îndeplinirea criteriilor (fără a se limita la) : 

a) Miza minimă şi maximă pe bilet. 

b) Parierea unui număr fix de selecţii, anunţate de Organizator. Valabilitatea pariului va fi anunţată în oferta 

de pariere. 
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10.9. Pariul ‘’ŞANSĂ 200’’ 

Organizatorul poate oferi un pariu în care jucătorul poate pierde o selecție și totuși biletul său să fie considerat 

câștigător, cu un câștig în valoare de 10 ori miza biletului. 

Promoția se referă la biletele simple (necombinate, fără pronosticuri multiple) cu o cotă totală mai mare sau egală 

cu 200. Cota maximă de pe bilet trebuie sa fie mai mică sau egală cu 7. 

În cazul în care unul sau mai multe evenimente sunt anulate (Cota 1.00), condiția de bonus (Cota totală minimă 200) 

se va aplica cotei rămase dupa aplicarea cotei 1.00. 

Valabilitatea pariului va fi anunţată în oferta de pariere. 

În cazul în care un bilet îndeplineşte condiţiile pentru mai multe bonusuri (ex. Pariul Şansă 200 şi Pariul Şansă 

Fotbal) se va acorda bonusul valoric cel mai mare. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a recompense clientii cu pariuri gratis in cuantumul altui pariu pierdut cu o miza 

prestabilita in cadrul unei promotii cu regulamentul afisat in agentii. 

Articolul 11.  PARIURI PE NUMERE (Loto) 

11.1. Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale nu presupun o participare  efectivă a 

jucătorului la loteriile internaţionale, ci un pariu pe care jucătorul îl face la SC River Bet SRL, pe rezultatele extragerilor 

la acestea. 

11.2. SC River Bet SRL nu va oferi pariuri asupra rezultatelor evenimentelor Loteriei. Naţionale Române, 

sau care pot intra în conflict cu vânzările sau activitatea CN „Loteria Română” SA. 

11.3. Pariurile pe rezultatele extragerilor la loteriile internaţionale pot fi efectuate până în momentul începerii, 

dacă nu există alte specificaţii. Lista de pariere cuprinde specificaţii cu privire la ora până la care poate fi pariat 

evenimentul. 

11.4. În cazul în care au loc două sau mai multe extrageri în aceeaşi zi, la aceeaşi loterie, pariurile vor fi luate 

în considerare pentru extragerea principală (prima). Dacă, din orice motiv, extragerea unei loterii nu se realizeaza in 

termen de 12 ore de la data si ora anuntata initial de catre organizator, pariurile pe respectiva loterie se considera anulate. 

11.5. În cazul în care extragerea are loc mai devreme decat ora si data afisata in oferta noastra, rezultatul va 

fi introdus cu ora oficiale. Asta inseamna ca toate biletele jucate dupa aceasta ora, vor fi validate cu cota 1.00  

11.6. În cazul în care au loc două sau mai multe extrageri în aceeaşi zi şi vor fi acceptate pariuri pe aceste 

loterii, atunci aceste loterii vor fi denumite distinct pentru a se  face raportarea corectă la extragerea aferentă ofertei.  

11.7. Rezultatul luat în calcul de către Organizator este rezultatul oficial al extragerilor individuale ale 

loteriilor, exclusiv numerele de bază. Numărul extras suplimentar nu se ia în considerare la nicio extragere loto, pentru 

niciun tip de pariu exceptand loteria Win For Live unde se aplica regula ca numarul suplimentar extras din cele 20 va 

avea o cota fixa, va fi considerat ca o loterie separate cu un cod separate in oferta, denumita “Win For Live Numerone”  

11.8. Rezultatele extragerilor efectuate la loterii vor fi validate de către  Organizatorul de pariuri, pe baza 

datelor înscrise pe website-urile oficiale ale organizatorilor extragerilor. Organizatorul de pariuri îşi asumă răspunderea 

pentru exactitatea preluării datelor de pe website-urile oficiale ale organizatorilor extragerilor. La plata câştigului se ia 

în considerare rezultatul care este înscris în sistemul informatic central al Organizatorului.  

11.9. Organizatorul publică rezultatul extragerii, cel mai târziu în 24 de ore de la  finalizarea acesteia.  

11.10. Câştigurile se achită în agenţia în care a fost efectuat biletul, începând din momentul înregistrării 

rezultatelor oficiale şi al omologării câştigurilor de către Organizator, în sistemul electronic central al acestuia. 

Organizatorul se obligă să plătească câştigurile în decurs de cel mult 3 zile, de la momentul omologării câştigurilor. În 

cazul zilelor libere şi a sărbătorilor legale, plăţile se fac în limita disponibilităţilor de numerar din fiecare punct de lucru, 

plata câştigurilor neachitate urmând a se efectua în următoarea zi lucrătoare.  

11.11. Suma minimă pentru un pariu pe numerele extrase la loteriile internaţionale este de 1 Leu (inclusiv 

comision de administrare ).  

11.12. Câştigul maxim pentru un bilet este de 60.000 Lei. Dacă câştigul potenţial maxim ar depăşi 60.000 Lei, 

pe bilet va fi tipărit tot 60.000 Lei, aceasta fiind suma maximă posibil câştigătoare.  
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11.13.  Selecţiile de numere nu pot fi combinate cu nici un alt eveniment de pariere şi nici nu se pot combina 

două sau mai multe extrageri pe acelaşi bilet.   

11.14. Oferta de pariere va fi adusă la cunostinţa participantilor/jucătorilor săptămânal, înainte de desfăşurarea 

evenimentelor (extragerilor), prin afişare în punctele de lucru.  

11.15. Tipuri de pariuri  

• Pariul simplu – pentru acest tip de pariu trebuie indicate corect toate numerele pariate pe bilet. Pentru 

efectuarea unui pariu se poate opta pentru minim 1 număr si maxim 10 numere, excepţie fac loteriile cu extragere 4 sau 

5 numere, pentru care se pot paria maxim 4 numere respectiv 5 numere.  

• Pariul sistem – acest tip de pariu implică selectarea mai multor numere (minim 2, maxim 15), dar pentru 

care se optează pentru o condiţie de minim. Sistemul minim acceptat este 1 din 2 şi sistemul maxim acceptat este 10 din 

15 (excepţie, 4 sau 5 din 15 pentru loteriile cu extragere de 4 respectiv 5 numere). Pentru a fi câştigător un bilet trebuie 

să îndeplinească condiţia de minim a sistemului ales, în caz contrar este considerat necâştigător.  

• Alte tipuri de pariuri care se pot regăsi în oferta de pariere:  

- Câte numere pare vor fi extrase ?  

- Va fi par cel mai mic număr extras ?  

- Suma numerelor extrase este sub numărul indicat ? 

- Care sumă va fi mai mare: a numerelor pare sau a numerelor impare?  

- Vor fi extrase numere de la 1 la 9 ?, etc. 

Articolul 12.  PARIURI PE EVENIMENTE VIRTUALE 

Pariurile pe Evenimente Virtuale sunt pariuri în cotă fixă, pe rezultate generate de un sistem informatic independent, 

certificat internaţional, asupra căruia Organizatorul sau o terţă persoană nu pot interveni. 

Modul de calcul al rezultatelor nu este influenţat în niciun fel de sumele pariate pe rezultatului unui eveniment. 

Rezultatele Evenimentelor Virtuale sunt afişate simultan în toate agenţiile Organizatorului, ele constând în grafică 

animantă 3D în cazul sporturilor virtuale,bile, poker sau în evenimente reale pre-înregistrate în cazul curselor de cai, 

caini, speedway, motociclism şi lupte. 

Acelaşi Eveniment Virtual este transmis simultan pe toate monitoarele din reţeaua Organizatorului. 

Costurile minime si maxime al unui bilet de pariere pe Evenimente Virtuale este stabilit prin decizie interna de catre 

Organizator, in urma aprobarii de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), pentru fiecare tip de pariu in 

parte si va fi afisat in Agentiile de pariuri. 

Câştigul maxim al unui bilet pe Evenimente Virtuale este de 60.000 Lei, chiar şi în cazul în care câştigul eventual 

ar depăşi această sumă. 

Dreptul jucătorului de a solicita achitarea câştigurilor se prescrie în termen de 30 zile de la validarea ultimului 

rezultat de pe bilet de către Organizator. 

În cazul unei defecţiuni a sistemului, manifestată prin întreruperea transmisiei în toate agenţiile, rezultatele rundei 

vor fi stabilite pe baza înregistrărilor video din arhiva Organizatorului. Participantilor li se va returna miza pentru biletele 

al căror rezultat nu a fost determinat. 

Fiecare Eveniment Virtual este identificat printr-un numar de ordine unic la nivelul 

Organizatorului, care poate oferi următoarele tipuri de pariuri: 

12.1. RIVER SIX BALLS  

(1.) Pariul River Six Balls este un pariu  în  cotă fixă, pe rezultatele unor  evenimente ce se produc fără 

implicarea organizatorului. Evenimentele sunt generate aleatoriu de un sistem independent şi constau în extrageri de 

numere, conform selecţiei aleatorii realizate de sistemul informatic, asupra căruia nici organizatorul, nici o terţă persoană 

nu pot interveni în niciun fel.  

(2.) Selecţia se realizează la sediul central al organizatorului, extragerile fiind difuzate în timp real, simultan 

pe monitoarele din agenţiile organizatorului în care se acceptă aceste pariuri . Evenimentele sunt generate de un server 

independent. Programul de gestionare a activităţii de pariere este furnizat de către firma specializată în domeniu. 
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Extragerile rulează pe durata programului organizatorului, la intervale de la 3 pâna la 15 minute. 

(3.) Participantul este informat despre cotele de pariere, acestea fiind afişate pe monitoarele din agenţii. În 

minutele preliminare extragerii, se acceptă şi se efectuează pariurile pentru  extragerea respectivă sau pentru următoarele 

extrageri. 

• Plata câştigurilor se efectuează numai în agenţia în care a fost făcut pariul, după terminarea extragerii. 

• Dreptul pariorului de ridicare a premiului  expiră  la 30 zile calendaristice după data terminării 

extragerii. 

• Organizatorul, de regulă, efectuează plata imediat după terminarea extragerii, dar în cazuri 

excepţionale, plata poate fi făcută în maxim 3 zile calendaristice.  

• Pe un bilet se pot paria între 6 si 10 numere. Pentru fiecare eveniment se extrag 35 numere din 48.  

• Mecanismul de extragere este următorul: se extrag 35 de numere, dintre care primele 5 nu sunt 

însoţite de cote, iar următoarele numere până la 35 sunt însoţite de cote. Un pariu este câştigător dacă 

printre cele 35 de numere extrase, care apar pe ecran se regăsesc minim 6 dintre numerele indicate 

pe bilet. 

(4.) Posibilităţi de pariere: 

a)  - Pariul Simplu - pe un bilet se pariaza pe 6 numere de la 1 la 48. Biletul este câştigător dacă toate cele 

6 numere jucate pe bilet se regăsesc în cele 35 de numere extrase, câştigul calculându-se înmulţind cota indicată de 

extragerea celui de-al şaselea număr, afişată pe monitorul din agenţie, cu miza de pe bilet. 

b)  - Pariul Sistem - implică mai multe variante de pariere pe bilet şi în acest caz întâlnim mai multe situaţii: 

Se pot paria mai mult de 6 numere pe bilet, dar maxim 10. De exemplu, se pot paria 8 numere pe bilet, însemnând că un 

număr de 28 de combinaţii posibil câştigătoare a câte şase numere fiecare. Tabel de combinaţii posibile:  6/7 – 7 

combinaţii;    6/8 – 28 combinaţii;    6/9 – 84 combinaţii;    6/10 – 210 combinaţii  

În cazul biletelor sistem, pot să fie câştigătoare una sau mai multe combinaţii de câte 6 numere. Câştigul pe bilet se 

calculeză înmulţind miza pe combinaţie cu cota celui de al şaselea număr extras din fiecare combinaţie câştigătoare şi 

apoi cumulând toate sumele câştigătoare. 

c)  - Pariuri Speciale 

• Suma primelor cinci numere extrase – Jucătorul trebuie să pronosticheze dacă suma primelor 5 numere 

extrase este Sub sau Peste 122.5 

• Primul număr extras Sub / Peste 24.5; 

• Ultimul număr extras Sub / Peste 24.5 

• Primul număr extras Par/Impar 

• Ultimul număr extras Par/Impar 

• Culoare – Celor 48 de numere le sunt alocate 8 grupe de culoare, câte 6 numere pe grupă. Pentru ca pariul 

pe culoare să fie câştigător, trebuie ca toate cele 6 numere din grupă(culoarea) pronosticată să fie extrase 

• Culoarea primului număr extras 

• Culoarea ultimului număr extras 

• Cea mai frecventă culoare – jucătorul are posibilitatea de a paria care este culoarea cea mai extrasă. În 

cazul în care mai multe culori îndeplinesc condiţia, cota va fi împărţită la numărul de culori câştigătoare.  

(5.) Câştiguri suplimentare 

a) Bonus Trifoi - În cadrul fiecărei runde, două simboluri ‘ Trifoi’ vor apărea în dreptul a două numere. În 

cazul în care un bilet câştigător conţine unul din numerele afişate în dreptul simbolului ‘Trifoi’, câştigul biletului se 

dublează. În cazul în care un bilet câştigător conţine ambele numere afişate în dreptul simbolului ‘Trifoi’, câştigul se 

triplează. 

b) Jackpot progresiv - Fiecare bilet are posibilitatea de a câştiga Jackpotul progresiv. Acesta este 

determinat de un cod printat aleatoriu de către sistemul informatic pe fiecare bilet, şi afişat în cadrul fiecarei runde. 

Jackpotul poate fi Local si/sau Global. 

c) Runda Bonus – Periodic, anumite runde sunt desemnate ca runda Bonus, afişajul Organizatorului 

indicând în mod clar acest lucru. Toate biletele câştigătoare în cadrul rundei Bonus sunt dublate. 

(6.) Pe un bilet se pot face mai multe pariuri pe aceeaşi extragere (combinatii manuale) sau pe extrageri 

succesive. Opţiunile pentru extrageri consecutive sunt până la maxim 10 extrageri. 

Pariorul poate alege pentru grupul de numere pe care îl doreşte sau poate solicita casierului sa facă o selecţie 

aleatorie, generată automat de sistem. Pariul este efectuat în momentul tipăririi  biletului, iar biletul nu poate fi schimbat 
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sau stornat. 

În cazul unei defecţiuni a sistemului, manifestată prin întreruperea transmisiei în toate agenţiile, rezultatele rundei 

vor fi stabilite pe baza înregistrărilor video din arhiva Organizatorului. Participantilor li se va returna miza pentru biletele 

al căror rezultat nu a fost determinat. 
 

 

12.2. CURSE DE CÂINI. 

Pariurile pe curse sunt tipurile de pariuri, realizate de către Participant, pe evenimente constând în curse transmise 

de către Organizator preînregistrate şi care se difuzează pe monitoarele TV instalate special în acest scop în 

agenţie/locaţie. 

Pariurile pe curse sunt pariuri în  cotă fixă, pe rezultatele unor  evenimente ce se produc fără implicarea 

organizatorului. Evenimentele sunt generate aleatoriu de un sistem independent, conform selecţiei aleatorii realizate de 

sistemul informatic, asupra căruia nici organizatorul, nici o terţă persoană nu pot interveni în niciun fel. 

 Cursele preînregistrate (înregistrări ale unor curse desfăşurate anterior), sunt stocate într-un sistem computerizat 

special (hardware securizat), de unde programul software utilizat de Organizator, alege în mod aleator (după număr) o 

cursă pe care o va transmite în sistemul TV. 

Cursele vor rula pe durata de desfăşurare a programului Organizatorului, la un interval de minute stabilit pentru 

fiecare tip de cursa in parte. 

Programul de gestionare a activităţii de pariere, care conţine şi înregistrările curselor difuzate, este furnizat 

Organizatorului de către firme specializate în domeniu, şi care este autorizat metrologic in ţări ale Uniunii Europene. 

Înregistrările curselor nu constau în evenimente personalizate (având înscrise data şi locul evenimentului, locaţia, 

denumirea cursei), fiind identificate doar printr-un număr de ordine, şi conţin efectiv desfăşurarea evenimentului, dintre 

momentul startului cursei şi finalul acesteia. 

Numărul cursei și numărul de start al cursei vor fi afișate în colțul din stânga  sus al ecranului. Fiecare participant 

la cursa va avea culoarea și numărul lui și fiecărui număr i se vor  aloca  cote. 

Cursele sunt cu 6(şase) participanti, având înscrise numerele de concurs de la 1 la 6, sau cu 8(opt) participanți având 

numerele de concurs de la 1 la 8. 

În minutele preliminare fiecărei curse, pe monitoarele/ecranele special sunt afisate setul cotelor de pariere, se 

acceptă şi se efectuează pariurile pentru cursa respectivă. 

Pariul este efectuat în momentul tipăririi biletului, iar biletul nu poate fi schimbat sau stornat după inceperea cursei. 

Șansa de a avea un pariu câștigător este întotdeauna posibilă. Timpul rămas până la începerea cursei va fi afișat 
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în partea de sus, pe mijlocul ecranului TV. 

Câştigurile se plătesc numai în agenţia în care a fost făcut pariul, după terminarea cursei. Dreptul plăţii câştigului 

pariului pe curse este valabil 15 (cincisprezece) zile de la momentul terminării cursei. 

Tipurile de pariere sunt: 

• pariuri Câstigător: - se pariază pe victoria unuia sau altuia dintre participanţi. 

• pariul dublu (Exacta) : -  Jucătorul trebuie să pronosticheze ordinea Exactă a primilor doi clasaţi. 

• Primii doi, indiferent de ordine – Jucatorul trebuie sa pronosticheze primii doi concurenti clasati, 

indiferent de ordine. 

• Pariul triplu (Trifecta) – Jucătorul trebuie să pronosticheze ordinea Exactă a primilor trei clasaţi.  

• Primii trei, indiferent de ordine – Jucatorul trebuie sa pronosticheze primii trei concurenti clasati, 

indiferent de ordine. 

• Clasat în primii ‘n’ – Jucătorul trebuie să pronosticheze concurentul care se va clasa în primele ‘n’ locuri. 

• Nu in primii ‘n’ – Jucatorul trebuie sa pronosticheze concurentul care nu se va clasa in primele ‘n’ locuri. 

• Quinella – Quinella - reprezinta un pariu combinat, constând în două pariuri ‘’Exacta’’, câte un pariu 

pentru fiecare permutare posibilă. Jucătorul trebuie să pronosticheze primii doi clasaţi, indiferent de 

ordine. 

• Trio - Trio - reprezintă un pariu combinat, constând în şase pariuri ‘’Primii trei’’ separate, câte un pariu 

pentru fiecare permutare posibilă. Jucătorul trebuie să pronosticheze primii trei concurenţi clasaţi, 

indiferent de ordine. 

• pariul combinat, la care pot fi alese mai multe combinaţii atât pentru pariul victorie, cât şi pentru pariul 

dublu. 

• Sub / Peste primul clasat – Jucatorul trebuie sa pronosticheze daca numarul de pe tricoul concurentului 

castigator va fi sub sau peste valoarea data. 

• Sub / Peste primii ‘n’ clasati – Jucatorul trebuie sa pronosticheze daca suma numerelor de pe tricourile 

primilor ‘n’ clasati va fi sub sau peste valoarea data. 

• Par / Impar primul clasat – Jucatorul trebuie sa pronosticheze daca numarul de pe tricoul concurentului 

castigator va fi Par sau Impar. 

• Par – Impar primii ‘n’ clasati – Jucatorul trebuie sa pronosticheze daca suma numerelor de pe tricourile 

primilor ‘n’ clasati va fi Para sau Impara. 

Imediat după finalul cursei rezultatele sunt repetate în „slow-motion”  pe ecranul televizorului. În cazul unei 

defecţiuni a sistemului, manifestată prin întreruperea transmisiei în toate agenţiile, rezultatele rundei vor fi stabilite pe 

baza înregistrărilor video din arhiva Organizatorului. Participantilor li se va returna miza pentru biletele al căror rezultat 

nu a fost determinat. 

III. REGULI SPECIALE ÎN FUNCŢIE DE SPORTURI 

Articolul 13.  PARIURI PE FOTBAL 

Reguli generale pentru fotbal 

Regulile generale prezentate anterior se aplică şi la pariurile din fotbal dacă nu se specifică altfel mai jos. 

Se realizează omologarea câştigurilor având în vedere rezultatele de la sfârşitul timpului regulamentar de joc (90 

minute), care include minutele de prelungire acordate pentru a compensa minutele de pauză datorate accidentelor sau 

altor întreruperi, dar exclude prelungirile (extra time), dacă în oferta de pariere nu este prevăzut altfel. Rezultatul oficial 

este considerat cel declarat de către organizator, de organismul de control al meciului sau evenimentului,  fără a aduce 

atingere sau modificări ulterioare rezultatului final. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi pariuri şi pentru perioada extra time, mai mult de 90 minute 

regulamentare (finale de cupe, finala champions league, etc). 

Toate pariurile vor fi considerate nule, cu excepţia celor care deja au avut finalitate, dacă un meci e abandonat 

înainte de fluierul de final.  

13.1. Rezultat la final. Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului din timpul regulamentar, 

la care se adauga minutele de prelungire dictate de arbitru. Eventualele prelungiri ale meciului (reprize suplimentare de 

mailto:office@riverbet.ro
http://www.riverbet.ro/


SC RIVER BET SRL 

Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr. 181 

R.C.: J23/2841/2021, C.U.I.:  33736500 

Email: office@riverbet.ro, Web: www.riverbet.ro 
 

Page 19 of 37 
 

prelungire, lovituri de departajare, etc.) nu se iau in considerare la stabilirea  rezutatului final (1,X,2). Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.2. Final Şansa dublă. Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate posibile 

(1X, X2, 12). Eventualele prelungiri ale meciului (reprize suplimentare de prelungire, lovituri de departajare, etc.) nu se 

iau in considerare la stabilirea  rezutatului final. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.3. Prima Repriza. Pariurile castigatoare vor trebui sa indice strict rezultatul pentru finalul primei reprize 

(1, X, 2). Daca un meci se intrerupe in prima repriza (inainte de pauza), pariul va fi declarat nul. Daca meciul se inrerupe 

in timpul pauzei sau in timpul celei de-a doua reprise pariul ramane valabil. 

13.4. Prima repriza Şansa dublă. Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile (1X, X2, 12). Daca un meci se intrerupe in prima repriza (inainte de pauza), pariul va fi declarat nul. Daca 

meciul se intrerupe in timpul pauzei sau in timpul celei de-a doua reprize pariul ramane valabil. 

13.5. A doua repriza. Pentru acest tip de pariu ne referim strict la rezultatul meciului in cea de-a doua repriza 

de joc (46’-90’)(1, X, 2). Se considera ca cea de-a doua repriza incepe de la scorul de 0-0. Pentru acest tip de pariu, 

rezultatul primei reprize sau final al meciului nu se ia in considerare. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.6. A doua repriza sansa dublă. Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile (1X, X2, 12). Se considera ca cea de-a doua repriza incepe de la scorul de 0-0. Pentru acest tip de pariu, rezultatul 

primei reprize sau final al meciului nu se ia in considerare. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat 

înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.7. Pauză/Final. Pentru acest tip de pariu trebuie indicat rezultatul atat la pauza cat si la finalul 

meciului.(1/X, 1/2, 2/1, 2/X, X/1, X/2, 1/1, 2/2, X/X, NU 1/1, NU 2/2, NU X/1, NU X/X, NU X/2, 1/1X, 1/X2, 1/12, 

X/1X, X/X2, X/12, 2/1X, 2/X2, 2/12, 10/1, 1X/X, 1X/2, X2/1, X2/X, X2/2, 12/1, 12/X, 12/2, 1X/1X, 1X/X2, 1X/12, 

X2/1X, X2/X2, X2/12, 12/1X, 12/X2, 12/12 ) Daca meciul este anulat inainte de pauza, toate pariurile sunt anulate. 

Daca un meci este anulat dupa finalul primei reprize, pariurile pauza/final care nu contin pronosticul pentru PAUZA 

corect, conform rezultatului inregistrat la pauza, vor fi omologate ca si pierdute. Restul pariurilor vor fi anulate.  

13.8. Pauză sau final. Pentru acest tip de pariu trebuie indicat corect cel putin unul dintre rezultatele la pauza 

sau la finalul meciului. Daca meciul este anulat inainte de pauza, toate pariurile sunt anulate. Daca un meci este anulat 

dupa finalul primei reprize, pariurile pauza sau final care contin pronosticul corect pentru PAUZA, conform rezultatului 

inregistrat la pauza, vor fi omologate ca si castigatoare. Restul pariurilor vor fi anulate.  

13.9. Handicap. Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste avantaj unul sau mai multe goluri de la 

inceputul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj pentru a obtine rezultatul pariului cu handicap. Pariurile 

vor fi anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.10. Handicap asiatic. Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste avantaj unul sau mai multe goluri 

de la inceputul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj pentru a obtine rezultatul pariului cu handicap 

asiatic. In caz de egalitate dupa ajustarea handicapului, pariul primeste cota unu. Pariurile vor fi anulate dacă meciul 

este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.11. Victorie final. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria unuia dintre competitori, iar in cazul in 

care evenimentul se incheie la egalitate, pariul este anulat. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.12. Victorie pauza. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria unuia dintre competitor in prima repriza, 

iar in cazul in care la pauza rezultatul este de egalitate pariul este anulat. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea primei reprize. 

13.13. Victorie dubla. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria unuia dintre competitor atat in prima 

repriza cat si in ce-a de-a doua repriza cu specificatia ca repriza a doua porneste de la scorul de 0-0. Daca meciul este 

anulat inainte de pauza, toate pariurile sunt anulate. Daca un meci este anulat dupa finalul primei reprize, pariurile care 

nu contin pronosticul corect pentru PAUZA, conform rezultatului inregistrat la pauza, vor fi omologate ca si pierdute. 

Restul pariurilor vor fi anulate.  

13.14. Victorie sau goluri. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria echipei favorite sau se marcheaza 
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minim 3 goluri in meci. Pariurile vor fi anulate in cazul in care evenimentul este intrerupt, cu conditia ca pana in 

momentul anularii sa nu se fi marcat minim 3 goluri. 

13.15. Victorie la zero. Pentru acest tip de pariu se pariaza ca unul dintre competitori sa castige meciul fara sa 

primeasca gol. Pariurile vor fi anulate in cazul in care evenimentul este intrerupt, cu conditia ca pana in momentul 

anularii sa nu fi marcat ambii competitori. 

13.16. Victorie la limita. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria unuaia dintre competitor la fix un gol 

diferenta. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de 

joc. 

13.17. Castiga dupa ce a fost condus. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria unui competitor dupa ce 

competitorul advers a marcat primul gol. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.18. Oaspeti cota 1. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria gazdelor sau pe rezultat de egalitate, in 

cazul in care oaspetii castiga meciul pariurile vor fi anulate. Toate pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.19. Oaspeti cota 1 Pauza. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria gazdelor sau pe rezultat de egalitate 

in prima repriza, in cazul in care oaspetii castiga prima repriza pariurile vor fi anulate. Toate pariurile vor fi declarate 

anulate dacă meciul este abandonat înainte de finalul primei reprize. 

13.20. Oaspeti cota 1 repriza a doua. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria gazdelor sau pe rezultat 

de egalitate in repriza a doua, in cazul in care oaspetii castiga a doua repriza pariurile vor fi anulate. Pentru acest tip de 

pariu, rezultatul primei reprize sau final al meciului nu se ia in considerare. Toate pariurile vor fi declarate anulate dacă 

meciul este abandonat înainte de sfarsitul celei de-a doua reprize. 

13.21. Gazdele cota 1. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria oaspetilor sau pe rezultat de egalitate, in 

cazul in care gazdele castiga meciul pariurile vor fi anulate. Toate pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.22. Gazdele cota 1 Pauza. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria oaspetilor sau pe rezultat de 

egalitate in prima repriza, in cazul in care gazdele castiga prima repriza pariurile vor fi anulate. Toate pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de finalul primei reprize. 

13.23. Gazdele cota 1 repriza a doua. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe victoria oaspetilor sau pe rezultat 

de egalitate in repriza a doua, in cazul in care gazdele castiga a doua repriza pariurile vor fi anulate. Pentru acest tip de 

pariu, rezultatul primei reprize sau final al meciului nu se ia in considerare. Toate pariurile vor fi declarate anulate dacă 

meciul este abandonat înainte de sfarsitul celei de-a doua reprize. 

13.24. Primul gol. Pentru acest tip de pariu se pariaza pe echipa care va marca primul gol in timpul 

regulametar. In cazul in care nu se marcheaza, pariurile vor fi pierdute. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul 

este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca in acel moment socrul sa fie 0-0. 

13.25. Goluri. Pentru acest tipuri de pariuri se pariaza pe interval de goluri, total goluri, goluri fixe si numar 

par/impar.  

(1) Interval de goluri (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6): care 

implica doua limite, inferioara si superioara in meci. Pentru acest tip trebuie respectate atat conditia de minim cat si 

conditia de maxim, sa se inscrie minimum din stanga si maximul din dreapta. Pariurile vor fi declarate anulate dacă 

meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita superioara de goluri sa 

nu fie depasita in acel moment. 

(2) Nu Interval de goluri (NU 1-2, NU 1-3, NU2-3, NU2-4, NU2-5, NU3-5, NU4-6): Pentru acest tip de 

pariu, jucatorul trebuie sa pronosticheze ca numarul de goluri din aveniment sa nu fie in intervalul indicat. Pariurile vor 

fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita 

superioara de goluri sa nu fie depasita in acel moment. 

(3) Total goluri (2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+): care implica o singura limita si anume limita inferioara in meci. 

Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu 

conditia ca limita inferioara de goluri sa nu fie atinsa in acel moment. 

(4) Goluri Fixe (G1, G2, G3, G4, G5, G6): care implica exact numarul de goluri care trebuiesc marcate in 
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meci. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc 

cu conditia ca valoarea pariata sa nu fie atinsa. In conditiile in care valoarea pariata este depasita pariul este pierdut. 

(5) Nu Goluri Fixe (G1nu, G2nu, G3nu, G4nu): care implica ca pronosticarea numarului de goluri 

marcate in eveniment sa nu fie exact ca valoarea aleasa. Pariurile vor fi declarate anulate daca meciul este abandonat 

inainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca valoarea sa fie maxim atinsa. Daca este depasita 

conditia, pariul este pierdut. 

(6) Total asiatic. Se indica daca numarul total de goluri inscrise in meci dupa aplicarea handicapului, va fi 

peste sau sub numarul specificat. 

(7) Par/Impar: Pentru acest tip de pariu se ia in calcul numarul total de goluri inscrise de ambele echipe in 

timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului 

regulamentar de joc. 

13.26. Goluri prima repriza: Pentru acest tipuri de pariuri se pariaza pe interval de goluri, total goluri.  

(1)  Interval de goluri (0-1, 0-2, 1-2, 2-3,): care implica doua limite, inferioara si superioara in prima 

repriza. Pentru acest tip trebuie respectate atat conditia de minim cat si conditia de maxim, sa se inscrie minimum din 

stanga si maximul din dreapta. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea primei 

reprize cu conditia ca limita superioara de goluri sa nu fie depasita in acel moment. 

(2) Total goluri (1+, 2+, 3+, 4+): care implica o singura limita si anume limita inferioara in prima repriza. 

Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea primei reprize cu conditia ca limita 

inferioara de goluri sa nu fie atinsa in acel moment. 

(3) Goluri Fixe (G0, G1, G2): care implica exact numarul de goluri care trebuiesc marcate in prima repriza. 

Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea primei reprize cu conditia ca valoarea 

pariata sa nu fie atinsa. In conditiile in care valoarea pariata este depasita pariul este pierdut. 

(4) Nu Goluri Fixe (G1nu, G2nu): care implica ca pronosticarea numarului de goluri marcate in prima 

repriza sa nu fie exact cu valoarea aleasa. Pariurile vor fi declarate anulate daca meciul este abandonat inainte de 

terminarea primei reprize cu conditia ca valoarea sa nu fie atinsa. Daca este depasita conditia, pariul este pierdut. 

13.27. Goluri repriza secunda: Pentru aceste tipuri de pariuri se pariaza pe interval de goluri, total goluri.  

(1)  Interval de goluri (0-1, 0-2, 1-2, 2-3): care implica doua limite, inferioara si superioara in repriza a 

doua. Pentru acest tip trebuie respectate atat conditia de minim cat si conditia de maxim, sa se inscrie minimum din 

stanga si maximul din dreapta. Se considera ca cea de-a doua repriza incepe de la scorul de 0-0. Pentru acest tip de pariu, 

rezultatul primei reprize sau final al meciului nu se ia in considerare. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita superioara de goluri sa nu fie depasita 

in acel moment. 

(2) Total goluri (1+, 2+, 3+, 4+): care implica o singura limita si anume limita inferioara in repriza a doua. 

Se considera ca cea de-a doua repriza incepe de la scorul de 0-0. Pentru acest tip de pariu, rezultatul primei reprize sau 

final al meciului nu se ia in considerare. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de goluri sa nu fie atinsa  in acel moment 

(3) Goluri Fixe (G0, G1, G2): care implica exact numarul de goluri care trebuiesc marcate in repriza 

secunda. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea reprizei secunde cu conditia 

ca valoarea pariata sa nu fie atinsa. In conditiile in care valoarea pariata este depasita pariul este pierdut. 

(4) Nu Goluri Fixe (G1nu, G2nu): care implica ca pronosticarea numarului de goluri marcate in repriza 

secunda sa nu fie exact cu valoarea aleasa. Pariurile vor fi declarate anulate daca meciul este abandonat inainte de 

terminarea reprizei secunde cu conditia ca valoarea sa nu fie atinsa. Daca este depasita conditia, pariul este pierdut. 

(5) Goluri Combo (1r1+&2r1+, 1r1+&2r2+, etc.) Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp 

pe doua pariuri legate de un singur meci, pariuri pe care organizatorul le specifica in oferta. Pentru ca pariul sa fie 

castigator este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. 

13.28. Mai multe goluri: Acest tip de pariu se refera la compararea numarului de goluri inscrise in cele doua 

reprize de joc (indiferent care din cele doua echipe marcheaza). (I>II, I=II, I<II, I>=II, I<=II, I><II).  

13.29. Marcheaza/Nu Marcheaza: Pentru acest tip de pariu trebuie precizata/e echipa/echipele care 

inscrie/inscriu sau nu inscrie/inscriu in meci. Organizatorul poate oferii cote pentru diverse combinatii generate din acest 

tip de pariu . 

13.30. Marcheaza prima repriza: Pentru acest tip de pariu trebuie precizata/e echipa/echipele care 

inscrie/inscriu sau nu inscrie/inscriu in prima repriza. Organizatorul poate oferii cote pentru diverse combinatii generate 
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din acest tip de pariu . 

13.31. Marcheaza repriza a doua: Pentru acest tip de pariu trebuie precizata/e echipa/echipele care 

inscrie/inscriu sau nu inscrie/inscriu in repriza a doua. Organizatorul poate oferii cote pentru diverse combinatii generate 

din acest tip de pariu . 

13.32. Scor Corect: Pentru acest tip de pariu este necesara indicarea scorului corect la finalul timpului 

regulametar de joc. Organizatorul poate decide numarul de variante de scor corect in aceasta sectiune, urmand ca pentru 

celelalt variante sa ofere varianta de “Alte Rezultate”. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat 

înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca valoarea pariata sa nu fie atinsa. In conditiile in care 

valoarea pariata este depasita pariul este pierdut. 

13.33. Scor Corect prima repriza: Pentru acest tip de pariu este necesara indicarea scorului corect la finalul 

primei reprize . Organizatorul poate decide numarul de variante de scor corect in aceasta sectiune, urmand ca pentru 

celelalt variante sa ofere varianta de “Alte Rezultate”. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat 

înainte de terminarea primei reprize cu conditia ca valoarea pariata sa nu fie atinsa. In conditiile in care valoarea pariata 

este depasita pariul este pierdut. 

13.34. Combo Final si goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de 

un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Final si la Goluri Final. Pentru ca pariul sa fie 

castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (1&0-2, 2&0-2, 1&2+, 2&2+, etc) 

13.35. Comboa Pauza sau Final si Goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua 

pariuri legate de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Pauza sau Final si la Goluri Final. 

Pentru ca pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (PsF1&0-2, PsF1&3+, 

PsF1&2-3, etc) 

13.36. Combo Pauza Final si Goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri 

legate de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Pauza Final si la Goluri Final. Pentru ca 

pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (1/1&0-2, 2/2&0-2, 1/1&0-3, 

2/2&0-3, etc) 

13.37. Combo Final si Primul Gol: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri 

legate de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Final si la Primul Gol. Pentru ca pariul 

sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (1&PG1, 2&PG1, 1&PG2, 2&PG2) 

13.38. Combo Primul Gol si Goluri Final: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua 

pariuri legate de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Primul Gol si la Goluri Final. 

Pentru ca pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (PG1&2+, PG1&3+, 

PG1&4+, PG1&GG, etc.) 

13.39. Combo Final 1X si Goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate 

de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Rezultat final sansa dubla si la Goluri. Pentru 

ca pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (1X&2+, 1X&0-2, 

1X&1r1+&2r1+ etc.) 

13.40. Combo Final X2 si Goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate 

de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Rezultat final sansa dubla si la Goluri. Pentru 

ca pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (X2&2+, X2&0-2, 

X2&1r1+&2r1+, etc.) 

13.41. Combo Final 12 si Goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate 

de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Rezultat final sansa dubla si la Goluri. Pentru 

ca pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (12&2+, 12&0-2, 

12&1r1+&2r1+, etc.) 

13.42. Combo GG: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de un singur 

meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Marcheaza. Pentru ca pariul sa fie castigator, este necesar ca 

ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (GG, GN, GG&4+, GG&2-3, etc.) 

13.43. Combo Goluri: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de un 

singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Goluri Final, Goluri 1r, Goluri 2r. Pentru ca pariul sa 
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fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (1r1+&2r1+, 1r1+&2r3+, etc.) 

13.44. Combo Goluri Gazde: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de 

un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Marcheaza gazde Final, 1r si 2r. Pentru ca pariul 

sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (DG1r&2r, DG1r1+&2r2+, etc.) 

13.45. Combo Goluri Oaspeti: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate 

de un singur meci, pariuri pe care Organizatorul le specifica in oferta la Marcheaza oaspeti Final, 1r si 2r. Pentru ca 

pariul sa fie castigator, este necesar ca ambele conditii din pronostic sa fie respectate. (DO1r&2r, DO1r1+&2r2+, etc.) 

13.46. Se Califica: Acest tip de pariu se refera la echipa care castiga meciul dupa eventualele reprize de 

prelungiri si/sau chiar lovituri de departajare. In cazul in care meciul este abandonat in timpul regulamentar de joc si/sau 

reprizele de prelungire, se ia in considerare regulamenul competitiei respective. 

13.47. Primul corner in meci: Acest tip de pariu se refera la echipa care va beneficia de primul corner in meci. 

Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu 

conditia ca pana in acel moment sa nu se fi executat nici un corner. 

13.48. Duel Cornere in meci: Trebuie sa pronosticam in care din cele doua reorize regulamentare se vor acorda 

mai multe Cornere, cu posibilitatea de egalitate. (Cor.I<II, Cor.I=II, Cor.I>II). Pariurile vor fi declarate anulate daca 

meciul este abandonat inainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

13.49. Total cornere in meci: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere specificate de organizator 

in oferta de pariuri, in timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte 

de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de cornere acordate sa nu fie atinsa  in acel 

moment. 

13.50. Total cornere 1r: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere specificate de organizator in 

oferta de pariuri, in prima repriza. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea 

reprizei cu conditia ca limita inferioara de cornere acordate sa nu fie atinsa  in acel moment. 

13.51. Total cornere 2r: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere specificate de organizator in 

oferta de pariuri, in repriza secunda. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea 

reprizei cu conditia ca limita inferioara de cornere acordate sa nu fie atinsa  in acel moment. 

13.52. Interval Cornere in meci: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere specificate de 

organizator in oferta de pariuri, pe intervale, in timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul 

este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita maxima de cornere data in 

interval sa nu fie atinsa  in acel moment. 

13.53. Total Cornere gazde: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere gazde specificate de 

organizator in oferta de pariuri, in timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de cornere acordate sa nu 

fie atinsa  in acel moment. 

13.54. Total Cornere oaspeti: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere oaspeti specificate de 

organizator in oferta de pariuri, in timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este 

abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de cornere acordate sa nu 

fie atinsa  in acel moment. 

13.55. Interval Cornere in meci gazde: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere gazde 

specificate de organizator in oferta de pariuri, pe intervale, in timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate 

anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita maxima de 

cornere data in interval sa nu fie atinsa  in acel moment. 

13.56. Interval Cornere in meci oaspeti: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cornere oaspeti 

specificate de organizator in oferta de pariuri, pe intervale, in timpul regulamentar de joc. Pariurile vor fi declarate 

anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita maxima de 

cornere data in interval sa nu fie atinsa  in acel moment 

13.57. Handicap Cornere: Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste un avantaj de  cornere dat  in 

oferta de pariuri de catre organizator de la inceputul meciului. La rezultatul meciului, dupa timpul regulamentar, se 
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aduna acest avantaj pentru a obtine rezultatul pariului cu handicap. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

13.58. Total cartonase in meci: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cartonase, indiferent de culoarea 

sa, specificate de organizator in oferta de pariuri, in timpul regulamentar de joc. Cartonasele rosii acordate cu doua 

galbene, nu se iau in calcul. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului 

regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de cartonase acordate sa nu fie atinsa  in acel moment. 

13.59. Total cartonase in meci gazde: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cartonase, indiferent de 

culoarea sa, specificate de organizator in oferta de pariuri, in timpul regulamentar de joc, pentru gazde. Cartonasele rosii 

acordate cu doua galbene, nu se iau in calcul. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de cartonase acordate sa nu fie atinsa  in acel 

moment. 

13.60. Total cartonase in meci oaspeti: Acest tip de pariu se refera la numarul total de cartonase, indiferent 

de culoarea sa, specificate de organizator in oferta de pariuri, in timpul regulamentar de joc, pentru oaspeti. Cartonasele 

rosii acordate cu doua galbene, nu se iau in calcul. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte 

de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca limita inferioara de cartonase acordate sa nu fie atinsa  in acel 

moment. 

13.61. Primul cartonas in meci (1, X, 2):  

(1) (1,2) Acest tip de pariu se refera la echipa care va beneficia de primul cartonas in timpul regulamentar, 

indiferent de culoarea sa. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului 

regulamentar de joc cu conditia ca pana in acel moment sa nu se fi acordat nici un cartonas. 

(2) (X) Pentru acest tip de pariu este necesar ca meciul sa se termine fara cartonas acordat. Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca pana in 

acel moment sa nu se fi acordat nici un cartonas. 

13.62. Primul Penalty(1, X, 2):  

(1) (1,2) Acest tip de pariu se refera la echipa care va beneficia de primul penalty in timpul regulamentar. 

Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu 

conditia ca pana in acel moment sa nu se fi acordat nici un penalty. 

(2) (X) Pentru acest tip de pariu este necesar ca meciul sa se termine fara penalty acordat. Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc cu conditia ca pana in 

acel moment sa nu se fi acordat nici un penalty. 

13.63. Intervaul primului gol: Acest tip de pariu se refera la intervalele de timp in care se marcheaza primul 

gol. Intervalele se regasesc in oferta de pariuri. In cazul in care evenimentul se termina 0-0 in timpul regulamentar de 

joc, pariurile, indiferent de intervale, vor fi pierdute. 

13.64. Vizionari VAR: Acest tip de pariu se refera la numarul de vizionari VAR efectuate in meci raportate la 

valoarea acordata de catre organizator in oferta de pariere. Daca evenimentul este abandonat inainte de timpul 

regulamentar de joc, pariurile vor fi anulate cu conditia ca valoarea maxima sa nu fie atinsa. 

13.65. Cartonas Rosu in meci: Participantul se refera prin parierea acestui pariu daca va fi sau nu cartonas 

rosu in meci, timp regulamentar. Cartonasele rosii acordate in afara terenului, nu se iau in considerare.  

13.66. Penalty in meci: Participantul se refera prin parierea acestui pariu daca va fi sau nu penalty in meci, 

timp regulamentar de joc. Pariurile vor fi anulate daca evenimentul este abandonat cu conditia sa nu se fi acordat nici 

un penalty pana in acel moment.  

13.67. Autogol in meci: Participantul se refera prin parierea acestui pariu daca va fi sau nu autogol in meci, 

timp regulamentar. Pariurile vor fi anulate daca evenimentul este abandonat cu conditia sa nu se fi acordat nici un 

autogol pana in acel moment. 

13.68. Marcator/Prim Marcator/Ultim Marcator: Participantul pariaza pe jucatorul care va marca orice gol 

in meci, primul gol in meci sau ultimul gol din meci. In cazul in care se va marca un singur gol in meci, pariurile pe 

jucatorul care marcheaza sunt valabile atat pentru orice marcator, prim marcator cat si ultim marcator. Daca un jucator 

nu evolueaza in meciul respectiv, pariurile pe acest jucator se considera anulate. Daca un jucator intra pe parcursul 

meciului cand deja se marcase primul gol, pariurile pentru prim marcator pe acel jucator sunt considerate anulate. 
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13.69. Competiţii de divizie/ competiţii de tip Cupă. În pariuri divizionare, poziţiile de final ale echipelor de 

la sfârşitul programului de meciuri programate va determina introducerea fără excepţii a meciurilor de baraj sau a unor 

anchete ulterioare care vor determina deduceri de puncte de către liga respectivă. 

În cazul în care unei echipe i se scad puncte în timpul sezonului din totalul obţinut pe terenul de joc, deducerea va 

fi inclusă în totalul final. Cu toate acestea, în cazul în care orice deducere se face după ce toate jocurile în această divizare 

au fost îndeplinite,  aceasta va avea nici un efect asupra finalului total. 

13.70. Handicap de divizie.  În funcţie de handicapul aplicat pariurile câştigătoare trebuie să indice echipa 

câştigătoare din divizie.  Cel puţin o echipă în fiecare divizie va începe de la zero,  şi tuturor celorlalte echipe în divizare 

li se va atribui un anumit număr de puncte (handicap de început).Poziţionarea finală va fi determinată prin adăugarea 

punctelor acordate pentru fiecare echipă la numărul total de puncte acumulate pe parcursul sezonului. 

Pariurile trebuie să fie plasate înainte de începerea sezonului - diferenţa de goluri se aplică pentru a stabili 

câştigătorul. 

13.71. Pariuri pe Sezon sportive. Pariurile pe sezoane sportive stabilesc din două echipe, pe cea care se va 

plasa cel mai sus în ligă, la sfârşitul sezonului. Dacă echipele termină la egalitate, diferenţa de goluri dintre cele doua 

va decide câştigătorul. Dacă diferenţa de goluri este zero atunci echipa care a înscris cele mai multe goluri este 

câştigătoare. În cazul în care în continuare nu se poate face diferenţa se aplică regulile în caz de egalitate.Câştigătorul 

va fi desemnat în conformitate cu regulile fiecărei ligi aşa cum au fost ele agreate cu organismul ce guvernează 

evenimentele. 

13.72. Marcator de top în Divizie/Cupă. Pariurile puse pe un jucător anticipat să fie marcator de top într-o 

ligă/ cupă sunt bazate numai pe jocuri de sezon regulat. Se aplică şi regulile în caz de egalitate. Orice goluri marcate în 

jocuri ulterioare- jocuri de baraj ,  nu se vor lua în considerare. 

Operatorul poate oferi şi alte Evenimente care nu sunt enumerate mai sus şi care vor fi guvernate, de asemenea de 

Regulile Generale.Operatorul va afişa în cadrul punctelor sale de lucru detalierea şi explicitarea Regulilor Generale 

aplicabile pentru diverse Evenimente/ tipuri de pariuri în cotă fixă.  

Articolul 14.  PARIURI PE ALTE SPORTURI 
 

14.1. ATLETISM SAU EVENIMENTE OLIMPICE 

Pentru rezultatul evenimentului se ia in considerare intotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunţuri 

oficiale. Nu se ia in considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii. 

Dacă evenimentul este întrerupt şi nu se reia în decursul a 48 de ore, acesta va primi cotă 1.00. 

Dacă evenimentul se reia în curs de 48 de ore, se iau în considerare cotele jucate. 

Dacă evenimentul este contramandat înainte de începerea confruntării din cauza abandonului unuia dintre jucători, 

va primi cotă 1.00. 

Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la 

competiţie şi va primi rezultatul conform podiumului stabilit de către organizatori. 

În cazul schimbării locului evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de organizator, pariul este nul şi se 

acordă cotă 1.00. 

Câştigătorul unor astfel de evenimente poate fi unul singur. Restituirile nu sunt disponibile pentru cei care nu 

participă la joc. Plaţile se vor baza pe poziţiile de pe podium.  În absenţa unei ceremonii de acordare a medaliilor, 

pariurile vor fi validate pe baza rezultatelor oficiale IAAF (sau organism similar) imediat după concurs. Pentru 

confruntări directe sau grupuri de pariuri verificaţi secţiunea de reguli individuale. 

14.2. BASEBALL 

Pentru baseball,  daca un eveniment este contramandat, suspendat sau interrupt inainte de finaliarea meciului, pariul 

pentru acest eveniment este nul si I se atribuie cota 1.00. In cazul in care cele doua echipe sunt programate sa joace de 

doua ori, una impotriva alteia, in aceeasi zi/data, cotele emise se vor referi doar la primul joc si rezultatul primului joc 

va reprezenta scorul luat in considerare la achitarea pariurilor. Rezultatul celui de-al doilea evenient nu va fi luat in 

considerare decat daca primul eveniment nu are loc iar diferenta dintre cele doua evenimente este de maxim 12 ore . 
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Jocurile sunt oficiale,  după cinci reprize (innings) de joc. În cazul în care echipa gazdă este lider,  jocul este oficial 

după patru reprize şi jumătate de joc. În cazul în care un joc trece de primele cinci reprize (inclusiv orice reprize 

suplimentare) şi este ulterior oprit,  câştigătorul este determinat de scorul după ultima repriză din joc (cu excepţia cazului 

în care echipa gazdă egalează sau conduce în jumătatea reprizei în care jocul se anulează). Cu toate acestea, dacă orice 

joc este în întârziere sau suspendat, şi ulterior jocul este finalizat (în ziua de start iniţială sau următoare) rezultatul va fi 

determinat de scorul final la finalizarea jocului. 

Toate pariurile (rezultat final, handicap, total) plasate înainte de începerea meciului sunt validate conform 

rezultatului final al jocului care include orice prelungiri disputate în caz de egalitate. 

Este responsabilitatea participantilor să se asigure că au luat cunoştinţă de orice schimbări de pitcher. 

Pentru pariurile privind punctele, jocul oficial este considerat după 9 reprize dacă echipa oaspete este câştigătoare 

şi după 8. 5 reprize dacă echipa gazdă este câştigătoare. 

Pentru numărul total de puncte jocul oficial este considerat după 9 reprize (8. 5 dacă echipa gazdă câştigă) cu 

excepţia cazului în care se atinge numărul total de puncte anterior celor 9/8. 5 reprize. 

Dacă unul dintre  jucătorii defensivi nominalizaţi se retrage înainte de a efectua pitch-ul, toate pariurile single sunt 

nule şi miza returnată,  iar în cadrul pariurilor multiple componenta e recalculată la cota 1. 00. 

Toate pariurile pentru baseball pornesc de la premisa că toţi pitcher-ii nominalizaţi vor participa la joc. 

În cazul în care un joc este abandonat sau reprogramat la o altă dată, pariurile simple sunt nule şi miza restituită, iar 

pariurile multiple (parlays), vor fi recalculate cu componenta nulă şi stabilită la cota 1. 00. 

Denumirea pariurilor nu reflecta termenii actuali folositi in baseball. De exemplu vom folosi Total Puncte desi 

termenul folosit in baseball pentru Puncte este “Run-uri”. 

14.3. BASCHET 

În cazul în care un joc este abandonat, amânat pentru o altă dată, sau nu reuşeşte să îndeplinească criteriile de mai 

jos, pariurile simple vor fi anulate şi stabilite  la cota 1.00. Pariurile multiple (parlays), vor fi recalculate cu componenta 

nulă stabilită la cota 1. 00. 

(1) Rezultat la final (1,X,2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului fara eventualele 

prelungiri. In cazul in care cotele oferite pentru acest tip de pariu sunt (1, 2) pariurile castigatoare vor indica rezultatul 

final al meciului incluzand eventualele prelungiri. 

(2) Handicap puncte. Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste un avantaj de  puncte dat  in oferta 

de pariuri de catre organizator de la inceputul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj pentru a obtine 

rezultatul pariului cu handicap. Pentru acest tip de pariu, nu se iau in calcul si eventualele prelungiri. Pariurile vor fi 

anulate dacă meciul este abandonat. 

(3) Total puncte – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pentru acest tip de pariu, nu se iau in calcul si eventualele prelungiri.  

Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat. Pentru pariurile live, se va lua in calcul la omologarea castigurilor 

rezultatul final al meciului incluzand eventualele prelungiri ale acestuia. 

(4) Puncte per Echipa – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste 

valoarea data in oferta de pariuri de catre organizator. Pentru acest tip de pariu, nu se iau in calcul si eventualele 

prelungiri.  Pariurile vor fi anulate daca meciul este abandonat. Pentru pariurile live, se va lua in calcul la omologarea 

castigurilor rezultatul final al meciului incluzand eventualele prelungiri ale acestuia. 

(5) Combo bet - Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de un singur 

meci, pariuri pe care organizatorul le specifica in oferta. Pentru ca pariul sa fie castigator este necesar ca ambele conditii 

din pronostic sa fie respectate. Pentru acest tip de pariu, nu se iau in calcul si eventualele prelungiri. Pariurile vor fi 

anulate dacă meciul este abandonat. 

14.4. FOTBAL AMERICAN/AUSTRALIAN 

(1) Rezultat la final (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului inclusiv prelungiri. 

In cazul in care un eveniment se termina la egalitate in timpul regulamentar de joc iar regulile federatiei permit rezultatul 

de egalitate, pronosticurile pe rezultat final primesc cota 1.00. 

(2) Total puncte – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pentru acest tip de pariu, se iau in calcul si eventualele prelungiri.  Pariurile 
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vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

(3) Handicap Puncte. Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste un avantaj de  puncte dat  in oferta 

de pariuri de catre organizator de la inceputul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj pentru a obtine 

rezultatul pariului cu handicap. Pentru acest tip de pariu, se iau in calcul si eventualele prelungiri. Pariurile vor fi anulate 

dacă meciul este abandonat. 

14.5. FOTBAL PE PLAJĂ  

1. Rezultat la final (1, X, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului inclusiv 

prelungiri. In cazul in care un eveniment se termina la egalitate in timpul regulamentar de joc (dupa terminarea celor 

patru sferturi) iar regulile federatiei permit rezultatul de egalitate, evenimetul primeste cota 1.00. 

2. Final Şansa dublă (1X, X2, 12). Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile. Eventualele prelungiri ale meciului (reprize suplimentare de prelungire, lovituri de departajare, etc.) nu se iau 

in considerare la stabilirea  rezutatului final. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

3. Total goluri – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

14.6. FUTSAL 

(1) Rezultat la final (1, X, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului inclusiv 

prelungiri. In cazul in care un eveniment se termina la egalitate in timpul regulamentar de joc (dupa terminarea celor 

patru sferturi) iar regulile federatiei permit rezultatul de egalitate, evenimetul primeste cota 1.00. 

(2) Final Şansa dublă (1X, X2, 12). Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile. Eventualele prelungiri ale meciului (reprize suplimentare de prelungire, lovituri de departajare, etc.) nu se iau 

in considerare la stabilirea  rezutatului final. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

(3) Total goluri – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

14.7. BOX /COMBAT SPORTS (ARTE MARŢIALE COMBINATE) 

Rezultatul de la sfârşitul concursului este definitiv. Acesta include orice revizuiri ale arbitrilor. Orice schimbări 

ulterioare efectuate de către organele de conducere nu vor conta în procesul de pariere. 

(1) Rezultat la final (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica castigatorul meciului indiferent de metoda. 

(2) Total puncte / Runde (Peste / Sub): În cazul în care lupta este abandonată înainte de finalizare,  atunci 

toate pariurile vor fi anulate,  cu excepţia cazului în care cea mai mare posibilitate de a paria a fost deja atinsă, caz în 

care toate pariurile sunt valabile. În cazul în care un luptător nu reuşeşte să înceapă o rundă,  atunci runda precedentă 

completă este considerată ultima rundă de luptă. 

(3) Knockdown / Număratoare în Rundă: Numai cazuri de knockdowns care conduc la număratoare din 

partea arbitrului sau cazuri în care arbitrul iniţiază o număratoare, vor conta pentru acest pariu. 

(4) Pariuri Rundă de Rundă: Pariurile vor fi stabilite pe rundă. În cazul în care un luptător nu reuşeşte să 

înceapă o rundă,  atunci runda precedentă completă este considerată "câştigătoare". În cazul în care o lupta se termină 

la egalitate şi nu au fost oferite cote pentru această opţiune, toate pariurile vor fi anulate şi  stabilite la cota 1. 00. 

(5) KO sau TKO - Knockout (KO) se consemnează atunci când unul dintre pugilişti nu se ridică de la podea 

înainte ca arbitrul să numere până la 10.  

(6) Knockout Tehnic (TKO) este înregistrat când se joacă dupa regula de 3 knockdown-uri sau în cazul în 

care arbitrul de ring întrerupe lupta. Orice retragere la colţ va fi considerată Knockout Tehnic (TKO), exceptând cazul 

în care lupta este decisă ulterior de arbitri în funcţie de numărul de puncte sau dacă meciul este declarat No Contest. 

(7) Decizie sau Decizie tehnică - Decizia este luată de arbitri partidei în funcţie de numărul de puncte. 

Decizia tehnică se consemnează de arbitri în funcţie de numărul de puncte, în orice alt moment înainte de sfârşitul tuturor 

rundelor programate. 

(8) Runda în care se va încheia partida – Pariurile câştigătoare trebuie să indice numărul rundei în care se 

va stabili un învingător şi meciul se va încheia. 

14.8. CRICKET 

Rezultat la final (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului. Timpul de joc poate varia. 

Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 
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14.9. CICLISM 

În evenimente de ciclism, câştigătorul poate fi unul singur.  Restituirile de miză nu sunt posibile pentru concurenţii 

care nu participă la joc şi pariurile vor rămâne valabile, cu excepţia cazului în care se specifică altfel. 

Plata câştigului se va baza pe poziţiile de pe podium. 

(1) Etapa individuală / Pariuri pe câştigător / Poziţie finală ciclişti. Participanţii trebuie să treacă linia de 

start a respectivei curse/etape pentru ca pariurile să fie valide. În caz contrar, pariurile se rambursează. Pariurile vor fi 

decise în funcţie de clasamentul oficial, anunţat de autoritatea organizatoare a cursei respective, în momentul prezentării 

pe podium. Descalificările/contestaţiile ulterioare nu vor influenţa pariurile. 

(2) Pariuri comparate (Duel). Pariurile comparate vor fi decise în funcţie de ciclistul care se califică pe 

cea mai înaltă poziţie în cursă/etapa respectivă. În cazul în care unul sau ambii ciclişti nu trec linia de start (nu încep 

cursa), pariurile se rambursează. Dacă ambii ciclişti încep, dar nu termină respectiva cursă/etapă, pariurile se 

rambursează. Dacă ambii ciclişti încep o anumită cursă/etapă şi numai unul termină respectiva cursă/etapă, acesta va fi 

desemnat câştigător.” 

14.10. DARTS 

Rezultat la final (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica castigatorul meciului. Daca jocul se amana pariurile vor fi 

anulate. Daca partida se termina la egalitate si regulamentul competitiei permite acest lucru, pariurile pe rezultat final 

vor primi cota 1.00. 

14.11. RUGBY 

(1) Rezultat la final (1, X, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului. Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

(2) Final Şansa dublă (1X, X2). Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de 

joc. 

(3) Total puncte – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea 

timpului regulamentar de joc. 
 

14.12. POLO  

(1) Rezultat la final (1, X, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului. Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

(2) Final Şansa dublă (1X, X2, 12). Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de 

joc. 

(3) Total goluri – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea 

timpului regulamentar de joc. 

14.13. HOCHEI PE IARBĂ  

(1) Rezultat la final (1, X, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului. Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

(2) Final Şansa dublă (1X, X2, 12). Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de 

joc.  
 

14.14. GOLF 

(1) Pariuri pe turnee sau grupuri de turnee cu nouă sau mai mulţi jucători. Pentru ca pariurile pentru un 

anumit jucător să fie valabile,  jucătorul trebuie să aibă cel puţin o lovitură. Playoff-urile sunt incluse în determinarea 

câştigătorului şi orice jucător învins în urma acestora este considerat clasat pe locul doi la egalitate cu adversarul său.  

Dacă un jucător este descalificat, doar rundele complete,  anterioare celei în care a fost descalificat vor conta. Dacă un 

turneu este redus, atunci un minimum de 36 de găuri trebuie jucate pentru ca pariurile să   fie valabile.  În caz contrar 

pariurile devin nule şi  se stabilesc la cota 1. 00. 
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Pariurile acceptate după finalizarea unei zile de joc sunt declarate nule şi stabilite la cota 1. 00, cu excepţia cazului 

în care jocul se continuă şi acest lucru influenţează rezultatul turneului (altul decât play-off) sau cu excepţia cazului în 

care pariul are ca obiect existenţa play-off-urilor. 

Dacă un turneu este anulat în mod oficial, toate pariurile se stabilesc la cota 1. 00, cu excepţia celor care au fost deja 

finalizate. 

(2) Pariuri pe turnee sau grupuri de turnee  cu opt sau mai puţini jucători 

Pentru ca pariurile pentru un anumit jucător să fie valabile,  jucătorul trebuie să aibă cel puţin o lovitură. Play-off-

urile nu sunt incluse. 

Câştigă jucătorul care a jucat cele mai multe găuri (excluzând play-off-uri). Dacă jucătorii sunt la egalitate în ceea 

ce priveşte găurile jucate, cel mai bun scor câştigă.  Găurile jucate într-un teren care ulterior e abandonat sau care din 

alt motiv nu sunt luate în considerare în rezultatul final, nu vor fi luate în considerare în pariere. 

(3) Single Round Betting (două,  trei mingi, grupuri) 

Ambii jucători (sau toţi jucătorii) trebuie să aibă cel puţin o lovitură şi cel puţin un jucător trebuie   să finalizeze 

cele 18 găuri pentru ca pariurile să fie valide. 

Când nu se oferă opţiunea de egalitate în pariere se aplică regulile barajului. Loviturile de play-off nu sunt incluse,  

cu excepţia cazului în care se specifică altfel. 

Câştigător este considerat jucătorul care a jucat cele mai multe găuri, exceptând prelungirile. Dacă există egalitate 

în privinţa găurilor jucate, cel mai bun scor câştigă. Găurile jucate într-un teren care ulterior este abandonat sau care din 

alt motiv nu sunt luate în considerare în rezultatul final, nu vor fi luate în considerare în pariere. 

Dacă o rundă sau o parte a unei runde este amânată pentru o altă zi, pariurile rămân valabile.  

(4) Pariuri pentru „cine merge mai departe” (Make The Cut) 

Pentru ca pariurile să rămână valabile, jucătorul trebuie să joace 36 de găuri, sau 54 sau 72 atunci când pragul este 

stabilit la această valoare. În caz contrar toate pariurile sunt nule şi validate la cota 1.00. 

Un jucător se consideră că poate să meargă mai departe dacă punctajul îi permite acest lucru (indiferent dacă 

jucătorul alege să joace sau nu). 
 

14.15. HANDBAL 
 

(1) Rezultat la final (1, X, 2). Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului. Pariurile vor fi 

declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de joc. 

(2) Final Şansa dublă (1X, X2). Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea timpului regulamentar de 

joc. 

(3) Total Goluri – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea 

timpului regulamentar de joc. 

(4) Handicap. Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste un avantaj de  goluri dat  in oferta de pariuri 

de catre organizator de la inceputul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj pentru a obtine rezultatul 

pariului cu handicap. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

(5) Goluri per echipa – Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste 

valoarea data in oferta de pariuri de catre organizator. Pariurile vor fi anulate daca meciul este abandonat inainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

(6) Combo bet - Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de un singur 

meci, pariuri pe care organizatorul le specifica in oferta. Pentru ca pariul sa fie castigator este necesar ca ambele conditii 

din pronostic sa fie respectate. 
 

14.16. FORMULA 1, CURSE DE MOTOCICLISM SAU RALIURI 

Pariurile sunt determinate în funcţie de locurile ocupate pe podium. 

Toate pariurile pe curse sunt decise în baza clasamentului oficial al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), 
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din momentul anunţării podiumului. 

Rezultatele se bazează pe rezultatele oficiale obţinute de  pe site-ul şi canalul de distribuţie al organismului de 

control.De exemplu,  pentru Formula 1,  rezultatele sunt preluate din F1. Com. 

Pentru ca pariurile să fie valabile participanţii selectaţi trebuie să fie în grila de start. Grila de start este grila după 

tura de încălzire. 

(1) Pentru pariurile pe pilot sau constructor rezultatul este declarat de îndata ce sunt cunoscute poziţiile pe 

podium după ultimul eveniment. După acest eveniment RIVER BET nu ia în considerare decizii care schimbă situaţia 

pe podium. 

(2) Pentru pariurile pe constructor în cursă, se va considera câştigător vehiculul echipei care câştigă cursa 

(maşina pilotului care va termina pe primul loc) 

(3) Pole position - Câştigătorul va fi pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în ziua calificărilor 

finale. Descalificarea sau pierderea ulterioară a Pole position-ului  nu se iau în considerare. 

(4) Cel mai rapid tur de circuit - Pilotul care înregistrează cel mai rapid tur de circuit în timpul cursei. 

Descalificarea sau pierderea ulterioară a acestei poziţii nu se iau în considerare. 

(5) Pariuri pe cursă - Rezultatele se vor baza pe clasamentele oficiale, iar în cazul în care niciun pilot nu 

termină cursa, numărul de tururi de circuit finalizate vor determina rezultatele.  Dacă doi piloţi realizează acelaşi număr 

de tururi de circuit fără să termine cursa,  pariurile vor fi anulate. 

(6) Pariuri pe calificări - La deciderea pariurilor sunt utilizaţi timpii oficiali de calificare înregistraţi de 

FIA. Pentru cel mai rapid în calificari, se iau în considerare timpii înregistraţi în runda a treia de calificări.  Dacă dintr-

un oarecare motiv runda a treia nu se desfăşoară, se vor valida pariurile pe baza grilei oficiale. 

(7) Va fi o intervenţie a Safety Car-ului pe durata cursei ? Opţiuni DA sau NU. O intervenţie a Safety 

Car-ului este definită prin necesitatea ca Safety Car-ul să ruleze în faţa maşinii din prima poziţie în timpul unei anumite 

curse. În cazul în care cursa începe în timp ce Safety Car-ul este pe prima poziţie, atunci toate tipurile de pariuri 

referitoare la Safety Car vor fi decise ca DA. În cazul în care cursa se încheie în prezenţa Safety Car-ului, dar aceasta 

nu a avut timp să ajungă în faţa primei maşini, aceste tipuri de pariuri vor fi decise ca DA. 

(8) Pariuri pe primul tur de pistă - Pariurile sunt decise în funcţie de primul tur de pistă finalizat în urma 

startului iniţial al cursei. Reluările oficiale ale startului nu sunt luate în considerare, cu excepţia cazului în care primul 

tur de pistă nu este finalizat în cursa iniţială. În acest caz, pariurile se vor decide în funcţie de primul tur de pistă finalizat. 

(9) Campionatul piloţilor - Cotele oferite pentru ca fiecare participant să fie cel mai bun pilot în sezonul 

de Formula 1 sunt stabilite în conformitate cu clasamentul din Campionatul Piloţilor şi cu regulamentul specificat de 

FIA. Sunt valabile condiţiile Each-Way, care pot fi actualizate pe măsura ce sezonul avansează. 

(10) Campionatul constructorilor - Cotele oferite pentru ca fiecare participant să fie cel mai bun constructor 

în sezonul de Formula 1 sunt stabilite în conformitate cu clasamentul din Campionatul Constructorilor şi cu regulamentul 

specificat de FIA. Sunt valabile condiţiile Each-Way, care pot fi actualizate pe masură ce sezonul avansează. 
 

14.17. HOCKEI 

Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare rezultatul stabilit în cadrul timpului de joc regulamentar, în afară 

de cazul în care Organizatorul hotărăşte şi specifică deja în ofertă că, pentru anumite evenimente, contează rezultatul 

final (inclusiv prelungiri). 

Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii. 

În cazul jocurilor de hochei, pot fi plasate, in mod standard, următoarele tipuri de pariuri sportive: 

1. Rezultat la final. Pariurile câştigătoare vor indica rezultatul final al meciului din timpul regulamentar. 

Eventualele prelungiri ale meciului (reprize suplimentare de prelungire, lovituri de departajare, etc.) nu se iau in 

considerare la stabilirea  rezutatului final (1,X,2). Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte 

de terminarea timpului regulamentar de joc. 

2. Final Şansa dublă. Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate posibile 

(1X, X2, 12). Eventualele prelungiri ale meciului (reprize suplimentare de prelungire, lovituri de departajare, etc.) nu se 

iau in considerare la stabilirea  rezutatului final. Pariurile vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de 

terminarea timpului regulamentar de joc. 

3. Prima Perioada. Pariurile castigatoare vor trebui sa indice strict rezultatul pentru finalul primei 

perioade (1, X, 2). Daca un meci se intrerupe in prima perioada, pariul va fi declarat nul. Daca meciul se inrerupe dupa 

prima perioada pariul ramane valabil. 
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4. Prima Perioada Şansa dublă. Pentru acest tip de pariu se pariaza cu o singura miza pe doua rezultate 

posibile (1X, X2, 12). Daca un meci se intrerupe in prima perioada , pariul va fi declarat nul. Daca meciul se inrerupe 

dupa prima perioada pariul ramane valabil. 

5. Goluri. Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea data in 

oferta de pariuri de catre organizator.  

6. Handicap. Pentru acest tip de pariu una din echipe primeste avantaj unul sau mai multe goluri de la 

inceputul meciului. La rezultatul meciului se aduna acest avantaj pentru a obtine rezultatul pariului cu handicap. Pariurile 

vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

7. Combo Bet: Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de un singur 

meci, pariuri pe care organizatorul le specifica in oferta. Pentru ca pariul sa fie castigator este necesar ca ambele conditii 

din pronostic sa fie respectate. 

Exemplu: 1&5.5 = Catiga gazdele si in meci se marcheaza minim 6 goluri. 

8. Prima perioada/Final. Pentru acest tip de pariu trebuie indicat rezultatul atat la pauza cat si la finalul 

meciului.(1/X, 1/2, 2/1, 2/X, X/1, X/2, 1/1, 2/2, X/X) Daca meciul este anulat inainte de pauza, toate pariurile sunt 

anulate. Daca un meci este anulat dupa finalul primei perioade, pariurile Prima perioada/final care nu contin pronosticul 

pentru Prima Perioada corect, conform rezultatului inregistrat la sfarsitul primei perioade, vor fi omologate ca si 

pierdute. Restul pariurilor vor fi anulate.  

9.   Prima perioada sau final. Pentru acest tip de pariu trebuie indicat corect cel putin unul dintre 

rezultatele la sfarsitul primei perioade sau la finalul meciului. Daca meciul este anulat inainte de sfarsitul primei 

perioade, toate pariurile sunt anulate. Daca un meci este anulat dupa finalul sfarsitul primei perioade, pariurile prima 

perioada sau final care contin pronosticul corect pentru prima perioada, conform rezultatului inregistrat la sfarsitul 

primei perioade, vor fi omologate ca si castigatoare. Restul pariurilor vor fi anulate.  

10. Castiga meciul. Acest tip de pariu se refera la echipa care castiga meciul dupa eventualele reprize de 

prelungiri si/sau chiar lovituri de departajare. In cazul in care meciul este abandonat in timpul regulamentar de joc si/sau 

reprizele de prelungire, pariurile vor fi anulate. 
 

14.18. SNOOKER 

(1) Scor final exact. Câştigătorul unor astfel de evenimente poate fi unul singur. Restituirile nu sunt 

disponibile pentru cei care nu participă la joc.Pentru ca pariurile să fie valide ambii jucători trebuie să participe la joc, 

iar jocul trebuie să ajungă la final.  

a. În cazul de re-rack, se aplică următoarele reguli: 

(2) Frame castigator : toate pariurile sunt valabile şi vor fi stabilite pe câştigătorul oficial al cadrului. 

(3) Pariuri finalizate: toate pariurile care sunt deja stabilite înainte de re-Stand rack. Evenimente repetate  

re-rack vor fi irelevante pentru pariuri. 

(4) Pariuri nefinalizate: pariurile care nu sunt determinate înainte de re-rack vor fi stabilite numai după ce 

are loc re-rack. Orice evenimente înainte de  re-rack vor fi irelevante pentru pariuri. 

(5) Toate pariurile referitoare la rezultatul final al cadrului (de exemplu,  totaluri, pariuri par/impar) vor fi 

stabilite în funcţie de rezultatul oficial al cadrului. 

(6) Pariuri pe meci: în cazul in care o partidă este începută, dar nu este finalizată, jucătorul care avansează 

în runda următoare sau căruia i se acordă victoria va fi desemnat câştigător la deciderea pariurilor. 

(7) Primul frame: în cazul în care nu se finalizează primul frame, pariurile se rambursează. 

(8) Culoarea primei bile înscrise (Frame-ul 1) (Excluzând Bila Liberă): în cazul unui re-rack, la deciderea 

pariurilor se va lua în considerare frame-ul iniţial cu condiţia să se fi înscris o bilă. În cazul în care înscrierea primei bile 

nu a fost transmisă live la TV, atunci toate pariurile plasate vor fi anulate, fie că sunt câştigătoare sau necâştigătoare. 

Pariurile nu includ greşelile (faulturile). 

(9) Rezultat dublu: prezicerea rezultatului după primele patru frame-uri şi a câştigătorului la finalul 

meciului. Toate pariurile se rambursează dacă meciul nu este finalizat. 

(10) Break-ul maxim în turneu: în cazul unui re-rack, la deciderea pariurilor se va lua în considerare doar 

break-ul maxim din frame-ul numărat oficial, aplicându-se regulile Dead Heat. 

(11) Număr frame-uri în meci: dacă numărul stabilit de frame-uri dintr-un meci nu este finalizat, pariurile 

se vor rambursa, cu excepţia cazului în care dacă meciul ar fi jucat până la final nu ar mai exista oricum nici o posibilitate 

de a influenţa în mod necondiţionat rezultatul pariurilor. 

(12) Cine va câştiga următorul frame: pariurile câştigătoare trebuie să indice numele jucătorului care va 
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câştiga următorul frame al partidei începand cu momentul plasării biletului. 

(13) Frame-ul în desfăşurare: pariurile câştigătoare trebuie să indice numele jucătorului care va câştiga 

frame-ul aflat în desfăşurare.  

(14) Primul la 30 puncte în următorul frame: pariurile câştigătoare trebuie să indice numele jucătorului 

care va ajunge primul la 30 puncte în următorul frame al întâlnirii. 
 

14.19. TENIS DE MASĂ 

(1) Rezultat la final (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica castigatorul meciului. Daca jocul se amana 

pariurile vor fi anulate. 
 

14.20. TENIS DE CÂMP 

(1) Rezultat final (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica castigatorul meciului. Daca un jucator se retrage 

dupa ce meciul a inceput, pariurile pentru rezultulatul final al meciului primesc cota 1.00.  

(2) Primul set (1, 2). Pariurile câştigătoare vor indica castigatorul primului set. Daca un jucator se retrage 

dupa ce meciul a inceput si inainte de terminarea primului set, pariurile primesc cota 1.00. 

(3) Al Doilea set (1, 2).  Pariurile câştigătoare vor indica castigatorul setului doi. Daca un jucator se retrage 

intr-unul dintre primele doua seturi, pariurile primesc cota 1.00. 

(4) Primul set total game-uri (±9.5). Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe   doua variante, 

sub/peste valoarea data in oferta de pariuri de catre organizator. Daca un jucator se retrage dupa ce meciul a inceput si 

inainte de terminarea primului set, pariurile vor fi omologate conform scorului inregistrat in acel moment.  

(5) Scor corect. Pentru acest tip de pariu este necesara indicarea scorului corect la finalul meciului. Pariurile 

vor fi declarate anulate dacă meciul este abandonat înainte de terminarea acestuia cu conditia ca valoarea pariata sa nu 

fie atinsa. In conditiile in care valoarea pariata este depasita pariul este pierdut. 

(6) Primul set / Final. Pentru acest tip de pariu trebuie indicat castigatorul primului set  cat si al 

meciului.(1/1, 1/2, 2/1, 2/2) Daca meciul este anulat inainte de terminarea primului set, toate pariurile sunt anulate. Daca 

un meci este anulat dupa primul set, pariurile Primul set/Final care nu contin pronosticul pentru Primul Set corect, 

conform rezultatului inregistrat la sfarsitul primului set, vor fi omologate ca si pierdute. Restul pariurilor vor fi anulate. 

(7) Minim un set(1,2). Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe competitorul care va castiga 

cel putin un set din totalul seturilor disputate. Daca un jucator se retrage inainte de terminarea meciului, pariurile vor fi 

anulate cu exeptia seturilor terminate. 

(8) Handicap Seturi(1.5, 2.5) Pentru acest tip de pariu unul dintre competitori primeste un avantaj de  seturi 

dat  in oferta de pariuri de catre organizator de la inceputul meciului. La rezultatul final se aduna acest avantaj pentru a 

obtine rezultatul pariului cu handicap. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este abandonat. 

(9) Handicap Game-uri. Pentru acest tip de pariu unul dintre competitori primeste un avantaj de  game-uri 

dat in oferta de pariuri de catre organizator de la inceputul meciului. La numarul total de game-uri castigate de fiecare 

jucator, se aduna acest avantaj pentru a obtine rezultatul pariului cu handicap. Pariurile vor fi anulate dacă meciul este 

abandonat. 

(10) Total seturi. Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe  doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Daca un jucator se retrage dupa ce meciul a inceput, pariurile vor fi 

omologate conform scorului inregistrat in acel moment.  

(11) Total game-uri. Pentru acest tip de pariu Participantul poate paria pe doua variante, sub/peste valoarea 

data in oferta de pariuri de catre organizator. Daca un jucator se retrage dupa ce meciul a inceput, pariurile vor fi 

omologate conform scorului inregistrat in acel moment.  

(12) Combo bet. Pentru acest tip de pariu se poate paria in acelasi timp pe doua pariuri legate de un singur 

meci, pariuri pe care organizatorul le specifica in oferta. Pentru ca pariul sa fie castigator este necesar ca ambele conditii 

din pronostic sa fie respectate. 

14.21. VOLEI 

Pariurile simple vor fi anulate şi stabilite  la cota 1. 00. dacă meciul se termină prematur fie din cauza retragerii 

uneia dintre echipe sau din descalificarea ei.  Pariurile multiple (parlays), vor fi recalculate cu componenta nulă stabilită 

la cota 1. 00. 

Pentru pariurile pe seturi, pariurile single sunt nule şi li se acordă cota 1. 00,  dacă meciul nu începe sau nu se 

finalizează din cauza incapacităţii uneia dintre părţi. Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nulă şi 

la cota de 1. 00. 
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Dacă meciul este amânat sau reprogramat toate pariurile rămân valabile. În cazul în care meciul nu este jucat, 

pariurile single sunt nule şi li se acordă cota 1. 00. Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nulă şi li 

se atribuie cota de 1. 00. 

 La volei pot exista pariuri tip primul set, total seturi, scor corect la seturi ce se vor desfăşura respectând aceleaşi 

reguli explicate în secţiunea “ TENIS”. 

Pariurile rămân valabile chiar dacă se modifică suprafaţa sau locaţia.  

14.22. SPORTURI DE IARNĂ 

La amânarea oricărui eveniment (de exemplu,  din cauza vremii nefavorabile), toate pariurile sunt valabile până 

când are loc evenimentul. În cazul în care evenimentul este reprogramat sau mutat în  alt loc de desfăşurare, atunci toate 

pariurile vor fi anulate şi stabilite la cota 1.00. Pariurile multiple afectate sunt recalculate cu componenta nulă şi la cota 

de 1. 00.Dacă nu se specifică altfel toate pariurile se fac la nivel de jucător. (În cazul jucătorilor care nu participă nu se 

acordă rambursări).Plata câştigului se face în funcţie de poziţia pe podium.În caz de egalitate toate pariurile câştigătoare 

sunt plătite în conformitate cu regulile în caz de egalitate.  

Head-to-Head and Group Betting 

• Downhill and Super G: Toţi schiorii trebuie să ia startul, iar pentru ca pariurile să fie valabile, cel puţin un 

concurent trebuie să finalizeze evenimentul. 

• Slalom and Giant Slalom: Toţi schiorii trebuie să ia startul  şi cel puţin un concurent trebuie să finalizeze 

evenimentul pentru ca pariurile să fie valabile. 

• Nordic Combined: Ambii săritori/ schiori trebuie să înceapă prima sau a doua parte din eveniment. Dacă niciun 

schior nu finalizează a doua parte, pariurile sunt declarate nule şi li se atribuie cota 1. 00. 

• Sărituri la schi: Toţi participanţii trebuie să participe la prima rundă pentru ca pariurile să fie valabile. 

• Duel (restul sporturilor de iarnă) :Toţi schiorii, echipe sau săritori trebuie să ia startul şi cel puţin un competitor 

trebuie să treacă linia de sosire pentru ca pariurile să rămână valabile. 

Pariurile sunt determinate în funcţie de rezultatul oficial declarat de către organismul de control al sportului 

respectiv. 

Articolul 15.  ALTE TIPURI DE PARIURI (NON)-SPORTIVE 

15.1. River Bet poate pune la dispoziţia jucătorilor alte tipuri de pariuri în cotă fixă în care Evenimentele au 

un caracter (non)- sportiv.  

15.2. Organizatorul va primi pariuri de orice fel pe Evenimente precum: câştigarea  premiilor Oscar, 

concursul Miss World, concursuri de muzică Eurovision, concursul de muzică San Remo, rezultatele extragerilor la 

loteriile internaţionale, politică, rezultate financiare, Zapadă în ziua de Crăciun,Vremea, diferite emisiuni TV interactive 

etc. Organizatorul poate adăuga şi alte evenimente care nu sunt în lista de mai sus şi care vor fi supuse Regulilor generale. 

15.3. Atunci când apare o egalitate în cadrul unui Eveniment (de ex. doi câştigători, două locuri doi sau 

altele), pariul se va împărţi în mod corespunzător. 

15.4. Rezultatele luate în considerare sunt cele înregistrate la locul desfăşurării Evenimetului. Eventualele 

investigaţii ulterioare realizate de către autorităţile competente vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt 

realizate în aceeaşi zi cu cea a finalizării Evenimentului. Orice investigaţie realizată în ziua/ zilele următoare nu va fi 

luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia.  

Nu se vor oferi pentru Loteria Română pariuri pe numere sau pariuri pe rezultatele extragerilor. 

Regulile generale se vor aplica în orice cazuri neacoperite de regulile privind pariurile de orice fel de mai sus. 

Pariurile de orice fel sunt acceptate numai pe o baza unică (un singur eveniment pe bilet) şi nu pot fi combinate cu 

alte Evenimente. 

Articolul 16.  PARIURI VIRTUALE PE NUMERE (CUSTOMER SIX – BALLS 49) 

Customer Six – Balls 49 ofera pariuri in cota fixa, pe rezultatele unor evenimente care se produc fara implicarea 

organizatorului. Evenimentele sunt generate aleatoriu de catre un sistem independent. 
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Evenimentele reprezinta trageri preinregistrate, conform unei selectii aleatorii realizate de catre sistemul informatic, 

asupra carora nici organizatorul nici o terta persoana nu pot interveni in nici un fel. Selectia este realizata la sediul 

central al Organizatorului, simultan pentru toate agentiile organizatorului care accepta acest tip de pariu. 

Evenimentele sunt generate de catre un server independent. Programul de pariere in cazul acestui tip de pariu este 

furnizat de catre o firma specializata in domeniu. 

Clientii sunt informati in legatura cu desfasurarea partidelor, cotele de castig si rezultatele partidelor prin intermediul 

monitoarelor TV instalate in agentii. 

Pe bilet se pot paria intre 6 si 10 numere. Pentru fiecare eveniment se extrag 36 de numere din 49 disponibile 

(numerele de la 1 la 49). 

Dintre cele 36 de numere extrase, primele 5 nu sunt insotite de cote de castig, iar urmatoarele numere pana la 36 

sunt insotite de cote. 

Un pariu este castigator daca printre cele 36 de numere extrase, care apar pe ecran se regasesc minim 6 dintre 

numerele indicate pe bilet. 

Pariul simplu – pe un bilet se pariaza 6 numere de la 1 la 49. Biletul este castigator daca au fost indicate corect toate 

cele 6 numere, castigul calculandu-se inmultind cota indicata la extragerea ultimului numar castigator, cu miza de pe 

bilet. 

Castiguri dublate. Sistemul de joc ofera in mod aleatoriu, partide de joc (extrageri) in care toate castigurile sunt 

dublate. 

Cota ultimului numar extras este variabila, fiind stabilita in mod aleatoriu de catre sistemul informatic pentru fiecare 

runda in parte. Valoarea cotei pentru ultimul numar extras poate avea valori intre 2 si 100. 

Se ofera pariuri speciale pentru numerele extrase: sub/peste pentru suma totala a numerelor extrase, sub/peste 

valoarea primului si ultimului numar extras, par/impar pentru suma numerelor extrase, primul numar extras si ultimul 

numar extras, culoarea primului si ultimului numar extras, cea mai frecventa culoare a numerelor extrase samd. 

Descrierea acestor pariuri si cotele de castig aferente sunt prezentate pe monitoarele din agentii. 

Pariul sistem. Se pot paria mai mult de 6 numere pe bilet, dar maxim 10. De exemplu, se pot paria 9 numere pe bilet 

insemnand ca exista 84 de combinatii posibil castigatoare a cate 6 numere fiecare. In cazul biletelor de tip sistem, poate 

sa fie castigatoare o combinatie de 6 numere sau mai multe combinatii de 6 numere. Castigul se calculeaza inmultind 

miza pe combinatie cu cota celui de al saselea numar si apoi cumuland toate sumele castigatoare. 

Vor fi acordate in mod aleatoriu pariurilor castigatoare premii suplimentare dupa cum urmeaza: “River Local” – la 

nivel de agentie si “River Global” – la nivel national. 

Pariurile se pot anula pana la inceperea extragerii pentru care s-a efectuat pariul. 

Articolul 17.  PARIURI VIRTUALE PE NUMERE (CUSTOMER SIX – VIRTUAL ROULETTE) 

Customer Six – Virtual Roulette, ofera pariuri in cota fixa, pe rezultatele unor evenimente care se produc fara 

implicarea organizatorului. Evenimentele sunt generate aleatoriu de catre un sistem independent. 

Evenimentele reprezinta trageri preinregistrate, conform unei selectii aleatorii realizate de catre sistemul informatic, 

asupra carora nici organizatorul nici o terta persoana nu pot interveni in nici un fel. Selectia este realizata la sediul 

central al Organizatorului, simultan pentru toate agentiile organizatorului care accepta acest tip de pariu. 

Evenimentele sunt generate de catre un server independent. Programul de pariere in cazul acestui tip de pariu este 

furnizat de catre o firma specializata in domeniu. 

Clientii sunt informati in legatura cu desfasurarea partidelor, cotele de castig si rezultatele partidelor prin intermediul 

monitoarelor TV instalate in agentii. 

Scopul jocului este acela de a prezice numarul pe care va ajunge bila ruletei. Roata ruletei include numerele de la 1 

la 36 plus un singur 0 (zero). 

Un pariu este castigator in cazul in care cuprinde numarul pe care bila ruletei s-a oprit, in urma desfasurarii 

respectivei runde de joc. 
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Tipuri de pariuri. 

Puteti plasa diferite tipuri de pariuri specifice jocului de ruleta. Pariurile pot fi plasate pe un singur numar sau o 

anumita gama de numere. Fiecare tip de pariu are propria sa cota de castig. 

Pariurile plasate pe spatiile numerotate de pe zona de pariere, sau pe liniile dintre acestea se numesc pariuri 

interioare, in timp ce pariurile efectuate pe casetele speciale aflate dedesubtul si in partea laterala a grilei principale de 

numere se numesc pariuri exterioare. 

a) PARIURI INTERIOARE: 

Exact – plasati pariul direct pe oricare numar individual (inclusiv zero). 

Separat - plasati pariul pe linia dintre oricare doua numere, pe verticala sau orizontala. 

Strada - plasati pariul la capatul oricarui rand de numere. Un pariu de tip strada acopera trei numere. 

Colt – plasati pariul in coltul (intersectia centrala) in care se intalnesc patru numere. Toate cele patru numere sunt 

acoperite. 

Linie - plasati pariul la capatul a doua randuri, pe intersectia dintre cele doua randuri. Un pariu tip linie acopera 

toate numerele din ambele randuri, pentru un total de sase numere. 

b) PARIURI EXTERIOARE 

Coloana - plasati pariul in una din casutele marcate „2 la 1” la capatul coloanei care acopera toate cele 12 numere 

din respectiva coloana. Zero nu este acoperit de niciuna din coloane. 

Duzina - plasati pariul in una din cele trei casute marcate cu „primul 12”, „al 2-lea 12” sau „al 3-lea 12”, pentru a 

acoperi cele 12 numere de-a lungul casetei. 

Rosu/Negru - plasati pariul in caseta rosie sau neagra, pentru a acoperi cele 18 numere rosii sau 18 numere negre. 

Zero nu este acoperit de aceste pariuri. 

Par/Impar - plasati pariul in una din aceste casete pentru a acoperi cele 18 numere pare sau 18 numere impare. Zero 

nu este acoperit de aceste pariuri. 

1-18/19-36 (low / high)- plasati pariul in oricare din aceste casete pentru a acoperi primul sau al doilea set de 18 

numere. Zero nu este acoperit de aceste pariuri. 

c) PARIURI PE NUMERE VECINE / PARIURI SPECIALE 

Fiecare pariu acopera un set diferit de numere si ofera diferite cote de castiguri.  

Tiers du Cylindre (Treime de roata) 

Acest pariu acopera un total de 12 numere, care includ 27, 33 si numerele existente dintre acestea pe partea rotii de 

ruleta opuse lui zero. Pariul consta in 6 pariuri de tip “separat” plasate pe urmatoarele numere:  

1. Pariu “separat” pe numerele 5/8  

2. Pariu “separat” pe numerele 10/11  

3. Pariu “separat” pe numerele 13/16 

4. Pariu “separat” pe numerele 23/24 

5. Pariu “separat” pe numerele 27/30 

6. Pariu “separat” pe numerele 33/36 

Voisins du Zero (Vecini cu zero) 

Acest pariu acopera un total de 17 numere, care includ 22, 25 si numerele existente intre acestea pe partea rotii de 

ruleta care contine zero. Pariul consta in 9 pariuri plasate pe urmatoarele numere:  
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1-2. 2 pariuri “strada” pe numerele 0/2/3 

3. Pariu “separat” pe numerele 4/7 

4. Pariu “separat” pe numerele 12/15 

5. Pariu “separat” pe numerele 18/21 

6. Pariu “separat” pe numerele 19/22 

7-8. 2 pariuri “colt” pe numerele 25/26/28/29 

9. Pariu “separat” pe numerele 32/35 

Orphelins a Cheval (Orfani) 

Acest pariu acopera un total de 8 numere pe cele doua segmente ale rotii de ruleta neacoperite de pariurile „voisins 

du zero” si „tiers du cylindre” de mai sus. Pariul consta in 5 pariuri plasate pe urmatoarele numere: 

1. Pariu “exact” pe numarul 1  

2. Pariu “separat” pe numerele 6/9 

3. Pariu “separat” pe numerele 14/17 

4. Pariu “separat” pe numerele 17/20 

5. Pariu “separat” pe numerele 31/34 

Jeu Zero (Joc zero) 

Acest pariu acopera zero si 6 numere din imediata apropiere a lui zero pe roata  de ruleta: 12, 35, 3, 26, 0, 32 si 15. 

Pariul consta in 4 pariuri plasate pe urmatoarele numere: 

1. Pariu “separat” pe numerele 0/3 

2. Pariu “separat” pe numerele 12/15 

3. Pariu “exact” pe numarul 26 

4. Pariu “separat” pe numerele 32/35 

Castiguri 

Castigul dvs. depinde de tipul de pariu plasat. Cotele fixe de castig in functie de tipul de pariu sunt: 

PARIURI INTERIOARE: Exact 36.00; Separat 18.00; Strada 12.00; Colt 9.00; Linie 6.00 

PARIURI EXTERIOARE: Coloana 3.00; Duzina 3.00; Rosu/Negru 2.00; Par/Impar 2.00; 1-18/19-36 2.00 

In cazul aparitiei de defectiuni sau erori ale sistemului informatic, organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze 

pariurile efectuate pe runda afectata ori sa corecteze valoarea cotelor / tipul pariurilor plasate / valoarea castigului etc. 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa limiteze mizele pentru pariurile acceptate sau sa nu accepte anumite pariuri. 

Articolul 18.  DISPOZIȚII FINALE 

18.1. Este strict interzis accesul minorilor in locatiile specializate pentru exploatarea jocurilor de noroc si 

participarea acestora la jocurile de noroc – pariuri in cota fixa. 

18.2. 17.2 Procentul de castiguri din totalul incasarilor brute va fi de minim 60%, calculat pentru perioada 

de valabilitate a autorizatiei. In cazul in care procentul este mai mic de 60%, organizatorul va asigura atingerea acestei 

valori prin organizarea de tombole cu premii sau alte actiuni similare. 

18.3. Castigurile platite clientilor se vor impozita in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In cazul 

modificarilor, completarilor sau actualizarilor legislatiei in vigoare, se vor aplica noile reglementari. 

18.4. Organizatorul, prin salariaţii săi, persoanele aflate în raporturi de colaborare cu activitatea de pariuri, 

partenerii contractuali sau reprezentanţii instituţiilor de stat, sunt obligaţi să păstreze în secret toate datele jucătorilor şi 
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ale pariurilor, făcând excepţie procedurile la tribunale şi cazurile când jucătorul acceptă publicarea. 

18.5. Organizatorul îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de jucători, prin toate mijloacele posibile, dacă sunt 

îndeplinite condiţiile menţionate în cadrul prezentului Regulament. 

18.6. S.C. River Bet S.R.L. îşi rezervă dreptul de a stabili, completa şi schimba cotaţiile, competiţiile şi 

posibilităţile de pariere, de a modifica costul minim şi câştigul maxim, cu aprobarea Oficiului National pentru Jocuri de 

Noroc (ONJN), în funcţie de evoluţia competiţiilor posibile şi dezvoltarea ulterioară a societăţii. 

18.7. Falsificarea biletelor atrage după sine anularea câştigului şi pedeapsa corespunzătoare, conform legilor 

în vigoare. 

18.8. S.C. River Bet S.R.L. îşi rezervă dreptul de a nu achita câştigurile, dacă există dovezi emise de organele 

abilitate că rezultatele unor competiţii au fost viciate. 

18.9. Dacă se va opri acceptarea de pariuri din cauza unor împrejurări externe, imprevizibile, jucătorii nu sunt 

îndreptăţiţi la primirea de despăgubiri, în afara cazului în care Regulamentul nu admite o astfel de situaţie. 

18.10. Participantul poate formula plângere în termen de până la 7 zile de la anunţarea rezultatelor valabile, în 

scris (prin scrisoare recomandată), sau personal, direct la sediul Organizatorului. Conducerea Organizatorului va 

proceda conform prevederilor legale valabile. Rezultatul soluţionării va fi anunţat reclamantului în scris, în termenul 

stabilit. Termenul de prescriere a dreptului de a solicita plata câştigului se va întrerupe în momentul formulării plângerii. 

18.11. Reclamaţiile la plata în numerar sunt posibile numai la ghişeele agenţiilor/locaţiilor, doar în momentul 

preluării câştigului. 

18.12. Rezolvarea eventualelor litigii care se pot ivi în cadrul participării, este de competenţa instanţelor 

judecătoreşti. 

18.13. 17.13 Prezentul Regulament a fost aprobat de către Administratorul societăţii și intră în vigoare 

începând cu data aprobării de către  Oficiul Național pentru  Jocuri de Noroc, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot 

personalul S.C. RIVER BET S.R.L., indiferent de funcția deținută. 

SC RIVER BET SRL 

Prin Administrator, 

Streza Vasile-Marius 
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