TOTOBOLA

JOGOS SOCIAIS DO ESTADO

NORMAS DO TOTOBOLA
A participação nos concursos implica o integral conhecimento, adesão e plena aceitação
das normas regulamentares constantes da Portaria 39/2004, de 13/1, que incluem as
regras dos concursos extraordinários.
VALIDADE DAS APOSTAS
A participação das apostas nos concursos só é válida quando registadas e validadas nos
suportes informáticos do sistema central.
PROGNÓSTICOS
Os prognósticos efetuam-se pela marcação de uma cruz (X) nas quadrículas a isso
destinadas, incidindo sobre:



13 jogos base em cada coluna, nos quais se prognostica o resultado de vitória "1",
empate "X" ou derrota "2" da equipa visitada;
Um 14.º jogo, denominado "Super 14", no qual se prognosticam os golos marcados por
cada uma das duas equipas, zero "0", um "1" ou mais golos "M".

APOSTAS SIMPLES
As apostas simples agrupam-se em pares de colunas e preenchem-se com a marcação de
um só prognóstico por jogo. O prognóstico do jogo "Super 14" é sempre simples, não
admitindo múltiplas, e é único por bilhete.
APOSTAS MÚLTIPLAS
As apostas múltiplas nos 13 jogos base inscrevem-se obrigatoriamente na 1.ª coluna,
constando da tabela ao lado as combinações possíveis (duplas e triplas). O número de
apostas múltiplas é assinalado no espaço próprio.

JOKER
A aposta no Joker é facultativa, assinalada no espaço próprio, só se tornando efetiva com a
validade das apostas no Totobola. O Joker tem regulamento próprio, aprovado pela
Portaria 550/2001, de 31/5. São 6 as categorias de prémios, em função do número de
acertos:
1.º Prémio
2.º Prémio
3.º Prémio
4.º Prémio
5.º Prémio
6.º Prémio

7 dígitos
6 últimos dígitos
5 últimos dígitos
4 últimos dígitos
3 últimos dígitos
2 últimos dígitos

mínimo de 500.000 euros
50.000 euros
5.000 euros
500 euros
50 euros
5 euros

PREÇO
O preço das apostas consta da tabela ao lado. O prognóstico do jogo "Super 14" não implica
qualquer custo adicional. O preço total do bilhete corresponde ao preço das apostas do
Totobola, acrescido do preço do Joker (opcional).
PRÉMIOS
As categorias de prémios encontram-se na tabela ao lado. A caducidade do direito aos
prémios é de 90 dias. O recibo emitido pelo terminal de jogo, depois da leitura do bilhete, é
o único título válido para solicitar o pagamento de prémios. Os prazos para reclamações
constam das Portarias acima indicadas (Totobola e Joker).
JACKPOTS
Os montantes adstritos ao 1.º prémio base (13 acertos) e ao prémio do "Super 14", quando
não escrutinados, acumulam para o prémio do "Super 14" do concurso subsequente, seja
ele normal ou extraordinário.
JOGOS DE RESERVA
Os jogos de reserva substituem os jogos da matriz apenas quando se verificar alteração de
data e/ou horário dos jogos do elenco, e quando o conhecimento dessa alteração seja
prévio ao início do período de registo das apostas. Se já estiver a decorrer o período de
registo, o resultado dos jogos alterados será conhecido por sorteio público.
Fonte: Portal Jogos Santa Casa

