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Mozzart Lucky Super 6 - este un tip de pariu, care se desfasoara prin intermediul unui software 

independent, asupra carora nici organizatorul și nici o terța parte nu poate interveni, care genereaza 

aleatoriu numere.Acest tip de pariu virtual ofera participanților 48 de numere dintre care 35 numere sunt 

generate intamplator intr-o singura runda. 

Pariul Standard Bet 6/35 (Pariul 6/35) 
Pariul 6/35 (șase din treizeci și cinci) ofera 48 de numere (sortate de la 1 pana la 48) dintre care se aleg 6 
numere diferite. In timpul unei runde a jocului de pariu electronic, 35 de numere sunt intamplator 
generate dintre cele 48 de numere. Daca 6 numere selectate sunt intre aceste 35 de numere, premiul 
este egal cu miza inmulțita cu coeficientul indicat prin ultimul numar nimerit. 
 

Numerele generate Cota 

Al șaselea numar generat 25000 

Al șaptelea numar generat 15000 

Al optulea numar generat 7500 

Al noualea numar generat 3000 

Al zecelea numar generat 1250 

Al unsprezecelea numar generat 700 

Al doisprezecelea numar generat 350 

Al treisprezecilea numar generat 250 

Al patrusprezecelea numar generat 175 

Al cincisprezecelea numar generat 125 

Al șaisprezecelea numar generat 100 

Al șaptesprezecelea numar generat 90 

Al optsprezecelea numar generat 80 

Al nouasprezecelea numar generat 70 

Al douazecilea numar generat 60 

Al douazeci și unulea numar generat 50 

Al douazeci și doualea numar generat 35 

Al douazeci și treilea numar generat 25 

Al douazeci și patrulea numar generat 20 

Al douazeci și cincilea numar generat 15 

Al douazeci și șaselea numar generat 12 

Al douazeci și șaptelea numar generat 10 
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Al douazeci și optulea numar generat 8 

Al douazeci și noualea numar generat 7 

Al treizecilea numar generat 6 

Al treizeci și unulea numar generat 5 

Al treizeci și doilea numar generat 4 

Al treizeci și treilea numar generat 3 

Al treizeci și patrulea numar generat 2 

Al treizeci și cincilea numar generat 1 

 
RTP pentru pariurile online la Mozzart Lucky Super 6 este 92,5%. 
Pentru premiul Lucky Win se iau alti 2% din banii incasati care se returneaza jucatorilor. Extragerile au loc 
la fiecare 5 minute, 24H, 365 de zile pe an. 
 
Simbolul Trifoi 
Daca 6 numere alese sunt printre 35 de numere generate și daca vreunul dintre cele 6 numere extrase se 
pozitioneaza pe unul dintre cele 3 simboluri trifoi, coeficientul ultimului numar nimerit al combinației 
extrase va fi multiplicat de 2 ori, de 3 ori si respectiv 4 ori, dupa cum urmeaza: 

• 1 simbol trifoi nimerit – coeficientul ultimului numar va fi multiplicat de 2 ori; 

• 2 simboluri trifoi nimerite - coeficientul ultimului numar va fi multiplicat de 3 ori; 

• 3 simboluri trifoi nimerite - coeficientul ultimului numar va fi multiplicat de 4 ori; Poziția 
simbolurilor reprezinta rezultatul unei alegeri intamplatoare și nu poate fi prevazuta.  

 
Pariul sistem 
Se pot selecta mai mult de 6 numere din gama de 48 numere, adica, jucatorul poate alege 7,8,9 și 10 
numere, deci sa formeze sistemul definit anterior 6/7, 6/8, 6/9, 6/10. Pentru a se dobandi premiul, 
trebuie sa se nimereasca cel puțin 6 numere din toate numerele selectate. Odata cu alegerea numarului 
mai mare trebuie sa creasca și numarul de combinații, așa cum urmeaza: 

• pentru sistemul 6/7, numarul combinațiilor posibile este 7; 

• pentru sistemul 6/8, numarul combinațiilor posibile este 28; 

• pentru sistemul 6/9, numarul combinațiilor posibile este 84; 

• pentru sistemul 6/10, numarul combinațiilor posibile este 210; 
 
Pariul pe runde viitoare este o opțiune care permite participanților ca aceeași selecție de numere pentru 
un tip de pariu (Standard, Special, Sistem) sa participe la runde ulterioare (maxim 20 runde consecutive). 
In acest caz, fiecare pariu trebuie sa fie tratat separat. 
 
Șase numere o culoare (Pariul 6/1) – Toate numerele intr-o culoare 
Acest pariu presupune indicarea corecta a culorilor grupului de numere generat. Pariul este caștigator 
daca in cursul rundei se genereaza 6 numere de aceeași culoare, selectata anterior. Coeficientele de 
multiplicare și regulile pariului standard 6/35 vor fi aplicate corespunzator. 
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Culoare Grup de culoare 

Rosie 1, 9, 17, 25, 33, 41 

Verde 2, 10, 18, 26, 34, 42 

Albastra 3, 11, 19, 27, 35, 43 

Violet 4, 12, 20, 28, 36, 44 

Maro 5, 13, 21, 29, 37, 45 

Galben 6, 14, 22, 30, 38, 46 

Portocaliu 7, 15, 23, 31, 39, 47 

Negru 8, 16, 24, 32, 40,48 

 
Pariuri Speciale 
 
Pariul pe un numar – presupune indicarea unui numar, pariul fiind declarat caștigator daca numarul va fi 
generat intre primele 5 numere generate in runda. 
Suma primelor numerelor extrase (>122,5) – se va indica daca suma primelor 5 numere extrase in 
cadrul unei runde este mai mare 122,5. 
Suma primelor numerelor extrase (< 122,5) – se va indica daca suma primelor 5 numere extrase in 
cadrul unei runde este mai mica de 122,5. 
Primul numar extras par – se va indica daca primul numar extras in cadrul unei runde este par.  
Primul numar extras impar – se va indica daca primul numar extras in cadrul unei runde este impar. 
Culoarea primei bile extrase – se va indica culoarea primei bile generate in cadrul unei runde 
 

Culoare primei bile Numere existente in categoria mentionata 

Rosie 1, 9, 17, 25, 33, 41 

Verde 2, 10, 18, 26, 34, 42 

Albastra 3, 11, 19, 27, 35, 43 

Violet 4, 12, 20, 28, 36, 44 

Maro 5, 13, 21, 29, 37, 45 

Galben 6, 14, 22, 30, 38, 46 

Portocaliu 7, 15, 23, 31, 39, 47 

Negru 8, 16, 24, 32, 40,48 

 
Primul numar extras > 24,5- se va indica daca primul numar extras in cadrul unei runde este mai mare 
de 24,5 
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Primul numar extras < 24,5- se va indica daca primul numar extras in cadrul unei runde este mai mic de 
24,5 
Mai multe numere impare extrase – se va indica daca in primele 5 numere extrase vor fi preponderent 
numere impare. 
Mai multe numere pare extrase – se va indica daca in primele 5 numere extrase vor fi preponderent 
numere pare. 
Alegere aleatorie – se apasa butonul “Alegere aleatorie” pentru a se selecta automat numerele 
aleatoriu. 
Premiul Lucky Win 
Premiul Lucky Win este un castig suplimentar acordat biletelor jucate, indiferent de statusul lor, 
castigatoare sau necastigatoare. Tuturor biletelor li se aloca automat din sistem un cod unic care 
aleatoriu va fi selectat de sistemul informatic ca fiind castigatorul unui premiu Lucky Win. Numai biletul 
care contine codul unic afisat pe animatia monitorului va fi considerat castigator. 
Suma maxima ce poate fi castigata cu Lucky Win pe un cod este 7000 Lei. 

Mize si castiguri pentru Mozzart Super Lucky 6: 
Miza minimă pe combinație pentru biletele Mozzart Lucky Super 6 este de 0,10 Lei.  
Miza minimă ce poate fi pusa in joc pentru Mozzart Lucky Super 6 este de 1,00 Lei.  
Suma maximă ce poate fi platita pe un singur bilet castigator este de 250,000 Lei 


