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- w sprawie gry Totalizator.
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Na podstawie §3 ust. 14, §4 ust. 3, §7 ust. 3, §8 ust. 3, §9
ust. 1, 13-14, §14 ust. 2, 7, §15 ust. 5 pkt 3, ust. 7-8
Regulaminu internetowych zakładów wzajemnych z dnia
14.02.2018 r. (zwanego dalej "regulaminem") ustala się w
grze Totalizator:
a) definicje kategorii i wariantów, w tym:
- wysokości oraz ograniczenia stawek,
- definicje i rodzaje stopni wygranych,
- szczegóły procedury obliczania wygranych, w tym
kolejność obliczeń, rodzaje, wysokości i sposoby
podziału oraz obliczenia pul,
- szczegółowe informacje dotyczące zakładów
Totalizatora;
b) rodzaje zdarzeń objętych zakładami;
c) zasady typowania i rozliczania zdarzeń;
d) wykaz zakładów prostych i systemowych;
e) sposób obliczania wygranych w stopniach wygranych;
f) zasady tworzenia i publikacji wykazów zdarzeń
zastępczych oraz tryb uwzględniania ich wyników;
g) pozostałe informacje dotyczące tej gry;
h) sposób uzyskiwania brakującej kwoty w przypadku
wystąpienia wygranej w stopniu z pulą gwarantowaną.

6. W zestawie par zwykle podaje się datę i czas
zakończenia przyjmowania zakładów dotyczących tego
zestawu. Jeżeli takie informacje nie zostały podane, za
termin zakończenia przyjmowania zakładów przyjmuje się
termin zakładów wraz ze wskazanym czasem rozpoczęcia
meczów wcześniejszym o 5 minut.
7. W zestawie par znajdują się mecze typowalne, których
wyniki można typować. Do zestawu par mogą też zostać
dołączone mecze (zdarzenia) zastępcze w pozycjach
oznaczonych literą Z.
8. Jeżeli mecz został przełożony na dzień wcześniejszy albo
godzinę wcześniejszą w tym samym dniu, przyjmowanie
zakładów może zostać wstrzymane przed upływem terminu
zakończenia przyjmowania zakładów. Spółka może także
ustalić inny termin zakończenia przyjmowania zakładów
dla danego zestawu par, nawet po zakończeniu
przyjmowania zakładów na ten zestaw par (jeśli wynika to
np. z powodu przełożenia meczu w danym dniu na godzinę
wcześniejszą). Jeżeli mecz został przełożony na dzień
późniejszy albo godzinę późniejszą w tym samym dniu,
termin zakończenia przyjmowania zakładów może zostać
odpowiednio przesunięty. Do rozliczenia zdarzeń bierze się
pod uwagę ostatecznie ustalony termin (datę i czas)
zakończenia przyjmowania zakładów.
9. Obliczanie wygranych we wszystkich kategoriach i
wariantach odbywa się według następujących zasad:

1) Wygraną w danym stopniu wygranych oblicza się dzieląc
pulę w tym stopniu przez liczbę zakładów prostych z
2. Wyrazy użyte w niniejszym komunikacie, których wygraną tego stopnia, zaokrąglając wynik do 1 grosza w
znaczenie zdefiniowano w regulaminie, przyjmują dół.
znaczenie określone w regulaminie, bez względu na
2) W stopniach z kumulacją kwota kumulacji składa się
pisownię.
tylko z puli dostępnej.
§ 2.
3) W stopniach bez kumulacji nie tworzy się puli
Postanowienia ogólne
1. W grze Totalizator zakłady urządza się w jednej rezerwowej.
kategorii:
4) Z kwoty kumulacji jednej kategorii, wariantu lub stopnia
- LIGOWA 13.
wygranych może zostać uzupełniona kwota w innej
kategorii, wariancie lub stopniu wygranych, w bieżącym
2. Podstawą do typowania wyników oraz rozliczania lub w kolejnych terminach zakładów, jeżeli jest ujemna.
zdarzeń i zakładów są zestawy par publikowane na stronie
5) Pula łączna jest to część (procent) sumy wpłaconych
internetowej www.milenium.pl.
stawek danego wariantu przeznaczona na wygrane w
3. Zawarty zakład dotyczy zestawu par należącego do danej aktualnym zestawie par.
kategorii i podkategorii ligowej, o danym numerze i
terminie zakładów na nim wskazanym, zgodnie z 6) Pula bieżąca jest to pula w danym stopniu wygranych
oznaczeniami na kuponie. Na kuponie znajdują się typy obliczona jako część (procent) puli łącznej, z możliwymi
zmianami w trakcie procesu obliczania wygranych, w tym z
dotyczące tylko jednego zestawu par.
możliwością przyjmowania ujemnych wartości.
4. Każdy zestaw par należy do jednej podkategorii ligowej i
7) Jeżeli nie stwierdzono wygranych w stopniu bez
posiada unikalny numer porządkowy.
kumulacji, to pulę bieżącą w tym stopniu rozdziela się
5. W zestawie par podaje się obowiązujący termin pomiędzy pozostałe stopnie wygranych proporcjonalnie do
zakładów (orientacyjny termin rozpoczęcia meczów wielkości puli bieżącej w każdym z tych stopni.
objętych zestawem) oraz termin końcowy zakładów
(orientacyjny termin zakończenia meczów objętych 8) Jeżeli nie stwierdzono wygranych w stopniu z
zestawem) w postaci zakresu dat. Jeśli podana jest jedna kumulacją, to całą pulę bieżącą tgeo stopnia przenosi się do
puli dostępnej w następnym zestawie par w danej
data, to oba terminy są takie same.
podkategorii.
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9) Jeżeli wygrana w stopniu niegwarantowanym miałaby 2. 1) Mecz ważny w zestawie par jest to mecz, którego
być mniejsza od minimalnej wygranej, to wygranej w tym wynik jest uwzględniany w danym zestawie par do
stopniu nie przyznaje się i stosuje się następny w kolejności rozliczenia zakładów.
podział puli na wygrane bez tego stopnia.
2) Mecz nieważny w zestawie par jest nieważny we
10) Wygrane oblicza się w następującej kolejności:
wszystkich zakładach dotyczących tego zestawu.
a) ustala się liczbę stwierdzonych wygranych zakładów 3) Mecz ważny w zestawie par może być nieważny w
prostych w każdym stopniu,
poszczególnych zakładach lub kuponach, jeżeli przepis
b) oblicza się sumę wpłaconych stawek,

niniejszego oficjalnego komunikatu tak stanowi.

c) oblicza się pulę łączną,

3 W celu ustalenia wyniku zdarzenia oraz oceny, czy mecz
zakończył się miarodajnym wynikiem, bierze się pod
d) oblicza się pulę bieżącą w każdym stopniu wygranych,
uwagę wyłącznie wynik zdarzenia ustalony w
e) jeśli nie stwierdzono wygranych w stopniach bez podstawowym czasie gry, bez ewentualnej dogrywki i
kumulacji, to pulę bieżącą przenosi się do innych stopni,
rzutów karnych.
f) oblicza się wstępną wysokość wygranej w każdym 4. 1) Mecz jest ważny w zestawie par jeżeli łącznie spełnia
stopniu,
następujące warunki:
a) rozpoczął się i został rozegrany w całości,
g) jeśli w stopniu niegwarantowanym wygrana jest
b) rozpoczął się nie wcześniej niż w terminie
mniejsza od stawki, to nie przyznaje się wygranej w
zakończenia przyjmowania zakładów określonym za
najniższym stopniu niegwarantowanym i ponownie oblicza
pomocą daty i czasu (przed ewentualnym
się pule bieżące według następnego w kolejności podziału
przesunięciem terminu wynikającym z
pul zaczynając od lit. d,
przesunięcia meczu),
h) jeśli w stopniu gwarantowanym bez kumulacji wygrana
c) został zakończony nie później niż w dniu
jest mniejsza od stawki, to przyznaje się wygraną równą
następującym po terminie końcowym zakładów
stawce, a brakującą pulę uzyskuje się z puli bieżącej w
przed godz. 08:00.
wyższych stopniach bez kumulacji proporcjonalnie do
2) Mecz jest ważny w zestawie par również wtedy, gdy
wysokości pul bieżących w tych stopniach,
zostanie rozpoczęty a następnie przerwany i niedokończony
i) jeśli nadal w stopniu gwarantowanym bez kumulacji
w terminie określonym w pkt 1 lit. c. W takiej sytuacji
wygrana jest mniejsza od stawki, to stosuje się
miarodajny jest wynik meczu ustalony na moment jego
odpowiednio przepisy określone w lit. h dla stopni z
przerwania.
kumulacją,
3) W przypadku niespełnienia warunków określonych w
j) oblicza się pule bieżące w stopniach z kumulacją, a jeśli
pkt 1-2 mecz jest nieważny w zestawie par, chyba że
wygrana jest mniejsza od stawki, to pobiera się brakującą
przepisy niniejszego oficjalnego komunikatu stanowią
kwotę z wyższych stopni z kumulacją proporcjonalnie do
inaczej.
wysokości pul bieżących w tych stopniach, przenosząc
ujemne pule bieżące, jeśli stwierdzono wygraną danego 5. Jeżeli mecz zakończył się po terminie wskazanym w
ust. 4 pkt 1 lit. c, a także gdy został przełożony na
stopnia, do 1. stopnia wygranych,
późniejszy termin niegwarantujący dotrzymania wyżej
k) przenosi się pulę bieżącą do puli dostępnej w stopniach z
wskazanego terminu, to jest nieważny w zestawie par.
kumulacją, w których nie stwierdzono wygranych,
6. Jeżeli mecz rozpoczął się w dniu określonym w terminie
l) uwzględnia się pulę dostępną w stopniach z kumulacją, w
zakładów ale nie wcześniej niż o godz. 8:00, to jest ważny
których stwierdzono wygrane,
w zestawie par, ale może być nieważny na kuponie.
m) uwzględnia się pulę gwarantowaną,
7. 1) Jeżeli mecz rozpoczął się w dniu określonym w
n) jeśli w stopniu z kumulacją wygrana jest mniejsza od terminie zakładów ale przed godz. 8:00 lub przed dniem
stawki, to przyznaje się wygraną równą stawce, a brakującą określonym w terminie zakładów, to jest nieważny w
pulę uzyskuje z kumulacji,
zestawie par, z zastrzeżeniem pkt 2.
o) oblicza się ostateczne wysokości wygranych.
2) Jeżeli wszystkie zakłady dotyczące zestawu par, o
którym mowa w pkt 1, zostały zawarte przed terminem
§ 3.
zakończenia przyjmowania zakładów i przed rozpoczęciem
Zasady rozliczania zdarzeń dla meczów typowalnych
się meczów objętych tym zestawem, to mecz pozostaje
1. 1) Ilekroć w tym paragrafie użyto słowa "mecz" ważny w zestawie par.
(zdarzenie) bez bliższego sprecyzowania, to należy przez to 8. Jeżeli zakład został zawarty po ostatecznie ustalonym
rozumieć tylko mecz typowalny (zdarzenie typowalne).
terminie zakończenia przyjmowania zakładów, to wszystkie
2) Zdarzenia w każdym zestawie par rozlicza się mecze znajdujące się na kuponie, na którym znajduje się
ten zakład, są nieważne i wszystkie zdarzenia znajdujące
niezależnie.

2/5

Oficjalny komunikat nr 27/2018 z dnia 19.10.2018 r.
się na tym kuponie zostają unieważnione.
9. Jeżeli zakład został zawarty przed upływem terminu
zakończenia przyjmowania zakładów ale po rozpoczęciu
się co najmniej jednego meczu znajdującego się w zestawie
par, którego to zestawu dotyczy ten zakład i jednocześnie
mecz ten jest ważny w zestawie par, to mecz jest nieważny
na kuponie i wszystkie zdarzenia znajdujące się na tym
kuponie zostają unieważnione.

§ 4.
Lista zdarzeń zastępczych
1. Ilekroć w tym paragrafie użyto słowa "mecz" (zdarzenie)
bez bliższego sprecyzowania, to należy przez to rozumieć
tylko mecz zastępczy (zdarzenie zastępcze).

2. Zestaw par ma przypisaną listę zdarzeń (meczów)
zastępczych znajdującą się poza zestawem par. Lista
zdarzeń zastępczych ma nazwę "LZZ_L14_TB" i jest
10. Mecz w zestawie par jest nieważny, jeżeli nazwa wspólna dla zestawów par we wszystkich kategoriach.
zdarzenia jest w zestawie par błędnie określona w taki 3. Lista zdarzeń zastępczych składa się z meczów piłki
sposób, że nie można jednoznacznie zidentyfikować meczu nożnej.
lub grających ze sobą drużyn, chyba że ta nazwa zostanie
poprawiona w zestawie par przed zawarciem pierwszego 4. Wyników zdarzeń zastępczych nie typuje się.
zakładu na dany zestaw par.
5. Na etapie rozliczania zestawu par do tego zestawu mogą
11. Nie uwzględnia się wyników meczów anulowanych lub zostać dołączone zdarzenia zastępcze, te same, które
zmienionych,
np.
po
protestach,
kontrolach znajdują się w zestawie zastępczym i ich wyniki
uwzględniono w rozliczanym zestawie. W przypadku
antydopingowych, po przyznaniu walkowera.
niedołączenia zdarzeń zastępczych, informację o
12. Zmiana miejsca lub rangi zawodów (np. zamiana boiska zdarzeniach, których wyniki uwzględniono, umieszcza się
gospodarzy na boisko gości, zmiana boiska na neutralne, w opisie zestawu par.
itp.) nie ma wpływu na ważność zdarzeń ani na kolejność
6. Lista zdarzeń zastępczych publikowana jest na stronie
drużyn w zestawie par.
internetowej www.milenium.pl na podstronie zawierającej
13. Jeżeli pomiędzy terminem zakładów albo terminem wyniki zakładów totalizatora. Lista publikowana jest w
zakończenia przyjmowania zakładów (liczy się termin postaci zastępczych zestawów par zawierających wyłącznie
wcześniejszy) a terminem końcowym zakładów te same zdarzenia zastępcze. Dla zestawu zastępczego terminem
drużyny rozegrają mecz więcej niż raz, za obowiązujący zestawu jest dzień wskazany w zestawie par
przyjmuje się wynik pierwszego meczu tych drużyn,
niezależnie od miejsca jego rozegrania, chyba że w 7. W celu rozliczenia zdarzeń na liście zdarzeń zastępczych
zestawie par jednoznacznie wskazano mecz, którego przepisy określone w § 3 ust. 2-3, 10-15 i 18 stosuje się
odpowiednio oraz ponadto:
dotyczą zakłady.
a) mecz jest ważny w zestawie zastępczym jeżeli został
14. Za rozstrzygający uważa się Czas Środkowoeuropejski rozegrany w całości, rozpoczął się w dniu określonym w
(CET) obowiązujący w Polsce.
terminie zestawu i zakończył się nie później niż w dniu
15. Brak albo błędne określenie w zestawie par następującym po terminie zestawu do godz. 08:00, z
przynależności meczu do rozgrywek nie powoduje zastrzeżeniem lit. b;
nieważności meczu.
b) jeżeli mecz rozpoczął się nie wcześniej niż o godz. 23:57
16. 1) Jeżeli mecz jest nieważny w zestawie par, to
zdarzenie dotyczące tego meczu nie zostaje unieważnione i
dla tego zdarzenia uwzględnia się wynik zdarzenia
zastępczego.
2) Nie stosuje się uwzględniania wyników meczów
zastępczych indywidualnie dla wybranych zakładów lub
kuponów. Wyniki meczów zastępczych uwzględnia się tak
samo dla wszystkich zakładów dotyczących danego
zestawu par.
17. Jeżeli termin zakończenia przyjmowania zakładów
został zmieniony, to w celu rozliczenia zdarzeń bierze się
pod uwagę nowy termin zakończenia przyjmowania
zakładów, także w przypadku, gdy przesunięcie terminu
wynikało ze zmiany terminu rozpoczęcia meczu.

dnia poprzedniego, to jest ważny w zestawie zastępczym.
Jeżeli mecz rozpoczął się nie później niż o godz. 0:07 dnia
następnego, to jest ważny w zestawie zastępczym;
c) jeżeli mecz zakończył się po terminie wskazanym w lit. a
lub został przerwany i nie został zakończony najpóźniej w
tym terminie, a także gdy został przełożony na późniejszy
termin, to jest nieważny w zestawie zastępczym, z
zastrzeżeniem lit. b;
d) jeżeli mecz rozpoczął się przed terminem zestawu to jest
nieważny w zestawie zastępczym, z zastrzeżeniem lit. b;
e) jeżeli mecz jest nieważny w zestawie zastępczym to
zdarzenie zastępcze zostaje unieważnione.

8. Wyniki zastępcze w zestawie par, dla którego pobiera się
zdarzenia zastępcze z listy zdarzeń zastępczych,
18. Jeżeli w trakcie trwania zawodów zostaną zmienione uwzględnia się następująco:
przez sędziów lub organizatorów ich zasady, wynik a) dla danego zestawu par uwzględnia się wyniki zdarzeń
zdarzenia uznaje się za ważny.
zastępczych z zestawu zastępczego o terminie zestawu
równym dniowi następującemu po terminie końcowym
zestawu zastępowanego;
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b) jeżeli dla danego zestawu par zabraknie wyników
zastępczych z zestawu zastępczego o terminie wskazanym
w lit. a, to w dalszej kolejności uwzględnia się wyniki
zdarzeń zastępczych z zestawu zastępczego o terminie
zestawu w następnym dniu, a jeśli nadal brakuje zdarzeń
zastępczych, to procedurę powtarza się dla zestawów
zastępczych z kolejnych dni;

2) Z kwoty kumulacji jednej kategorii lub wariantu może
zostać uzupełniona kwota kumulacji w innej kategorii lub
wariancie, jeżeli jest ujemna.
7. Kwota kumulacji może zostać w całości lub w części
przeniesiona do puli w dowolnym stopniu wygranych,
również w innym wariancie, kategorii, podkategorii lub
zestawie par.

c) dla każdego zestawu par, w którym występują nieważne
mecze typowalne, sprawdza się mecze typowalne kolejno
od pozycji nr 1 i jeżeli mecz typowalny jest nieważny, to
wynikiem zdarzenia staje się wynik nieunieważnionego
zdarzenia zastępczego o najmniejszym numerze
porządkowym w odpowiednim zestawie zastępczym,
którego wynik nie został już wcześniej uwzględniony w
innym nieważnym meczu typowalnym w tym samym
zestawie par.

8. W kategorii LIGOWA 13 ustala się stopnie wygranych w
zakładzie prostym na podstawie liczby prawidłowo
wytypowanych wyników meczów.

9. Zestaw zastępczy może zostać uzupełniony o dodatkowe
zdarzenia nie później niż w dniu poprzedzającym termin
zestawu zastępczego. Mecze dodane później do zestawu
zastępczego są nieważne.

11. Definiuje się jeden wariant o nazwie "13 spotkań 2 zł",
w którym typuje się wyniki wszystkich 13 meczów z
zestawu par.

§ 5.
LIGOWA 13
1. W kategorii LIGOWA 13 ("Ligowa Trzynastka") typuje
się wyniki ogólne meczów piłki nożnej z zestawu par
składającego się z 13 meczów znajdujących się w zestawie
par, w następujący sposób:

9. Minimalna gwarantowana wysokość wygranej w każdym
stopniu wygranych jest równa stawce za zakład prosty.
10. Do obliczenia wygranych bierze się pod uwagę sumę
stawek z zakładów zawartych w punktach przyjmowania
zakładów wzajemnych oraz przez sieć Internet.

12. Pula łączna jest równa 50% sumy wpłaconych stawek.
13. Wysokość stawki za zakład prosty, definicje stopni
wygranych i sposób podziału puli łącznej pomiędzy
poszczególne stopnie wygranych przedstawia poniższa
tabela:
wariant: "13 spotkań 2 zł"
stawka: 2,00 zł
rodzaj stopień

- typ "1" - oznacza zwycięstwo drużyny "gospodarzy", tj.
zespołu wymienionego w danej pozycji w zestawie par na
pierwszym miejscu,
- typ "X" - oznacza remis
- typ "2" - oznacza zwycięstwo drużyny "gości", tj. zespołu
wymienionego w danej pozycji w zestawie par na drugim
miejscu.
2. Definiuje się jedną podkategorię
nazwie "PIŁKARSKIE HITY".

ligową

o

3. W kategorii LIGOWA 13 można zawierać zakłady proste
i systemowe pełne.

liczba
trafień

% puli
łącznej

K

1.

13

50%

K

2.

12

25%

K

3.

11

15%

G

4.

10

10%

gdzie K oznacza stopień z kumulacją a G oznacza stopień gwarantowany.
Orientacyjne pule gwarantowane w każdym zestawie par są podane w
tabeli pul gwarantowanych. Aktualne wartości pul dla każdego zestawu
należy sprawdzić na stronie www.milenium.pl.

14. Numerację zestawów par ponownie rozpoczyna się od
4. W zakładzie prostym dla każdego zdarzenia typuje się
numeru 1.
tylko jeden wynik "1", "X" albo "2".
5. W zakładzie systemowym pełnym dla co najmniej
jednego zdarzenia typuje się dwa wyniki (typ dwudrogowy
"1X", "X2", "12") albo 3 wyniki (typ trzydrogowy "1X2"),
a zakłady cząstkowe tworzy się zestawiając ze sobą na
wszystkie możliwe sposoby po jednym wyniku z każdego
zdarzenia, w taki sposób, aby zakłady cząstkowe nie były
identyczne i liczba zdarzeń w zakładzie cząstkowym była
równa liczbie zdarzeń w typowanym wariancie. Liczba
zakładów cząstkowych jest równa iloczynowi tylu dwójek,
ile jest typów dwudrogowych i tylu trójek, ile jest typów
trzydrogowych.

§ 6.
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Niektóre kategorie, podkategorie ligowe, warianty
typowania lub rodzaje zakładów mogą być niedostępne w
danym dniu lub zestawie par. W danym wariancie
maksymalna liczba zakładów prostych na jednym kuponie
może zostać ograniczona.
2. Zawieranie zakładów Totalizatora przez sieć Internet
może być niedostępne przez pewien okres.

3. Niniejszy oficjalny komunikat wchodzi w życie w dniu
6. 1) Z kwoty kumulacji wyższego stopnia może zostać 19.10.2018 r.
uzupełniona kumulacja niższego stopnia.
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Oficjalny komunikat nr 27/2018 z dnia 19.10.2018 r.
3. W dniu wejścia w życie niniejszego komunikatu
Oficjalny komunikat nr 27/2018 z dnia 17.02.2018 r. w
sprawie gry Totalizator traci moc dla zakładów zawartych
od dnia wejścia w życie niniejszego komunikatu.
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