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Παίξε μπάλα
με τα κέρδη!

Παίξε ΠΡΟΠΟ
με το νέο δελτίο

Το παιχνίδι που χαρίζει εκατομμύρια από το 1959,
ανανεώνεται και μοιράζει ακόμη περισσότερα
κέρδη. Αρκεί να προβλέψεις σωστά το αποτέλεσμα
για κάθε έναν από τους 14 ή τους 7 πρώτους
αγώνες του δελτίου (Ελληνικών και Ξένων
Πρωταθλημάτων), σημειώνοντας τα γνωστά σε
όλους μας σημεία 1, Χ, 2.

Περιοχή Αναγραφής των Αγώνων

1
Γνώρισε το νέο δελτίο ΠΡΟΠΟ

Η βασική ιδέα του παιχνιδιού παραμένει η σωστή πρόβλεψη
των αποτελεσμάτων των ποδοσφαιρικών αγώνων του δελτίου,
συμπληρώνοντας απλές στήλες ή συστήματα.
Διατηρώντας τα στοιχεία εκείνα που το καθιέρωσαν
διαχρονικά, το ανανεωμένο με περισσότερες περιοχές
πρόβλεψης ΠΡΟΠΟ συνδυάζει το απλό δελτίο με το δελτίο
τυποποιημένων συστημάτων .

Οι περιοχές συμπλήρωσης προβλέψεων γίνονται 5.
Στις περιοχές 1, 2, 3, 4 παίζονται απλές στήλες
και πλήρη συστήματα, ενώ στην περιοχή 5 παίζονται
απλές στήλες / πλήρη συστήματα και τυποποιημένα
συστήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή
με απλές στήλες / πλήρη συστήματα και
τυποποιημένα ταυτόχρονα στο ίδιο δελτίο.
Ένα δελτίο μπορεί να συμμετέχει είτε με τις
περιοχές 1-4, είτε με την περιοχή 5.
Π.χ. στο παρακάτω παράδειγμα το δελτίο συμμετέχει
με το τυποποιημένο σύστημα Μ016. Οι περιοχές
1,2,3,4 πρέπει να είναι κενές.

Περιοχές Συμπλήρωσης Προβλέψεων

Πεδίο Επιλογής
Παιχνιδιού 14&7

Πεδίο ‘ΑΚΥΡΟ’

Πεδίο Πολλαπλασιαστή

Περιοχή ΠΡΟΤΟ
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Αλλάζουν οι επιλογές του Πολλαπλασιαστή
(έως 185). Οι επιλογές πλέον είναι
5, 10, 20, 50, 100 και λειτουργούν αθροιστικά
πολλαπλασιάζοντας την συμμετοχή του δελτίου.
Π.χ. ένα δελτίο συμπληρωμένο όπως στο παρακάτω
παράδειγμα πολλαπλασιάζει την συμμετοχή του 30
(=10+20) φορές (3 στήλεςΧ 30 = 90 στήλες).

Οδηγός παίκτη ΠΡΟΠΟ

3

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ’ σε μια ή περισσότερες
περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή
αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής
(περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό
τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος
συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το
δελτίο. Π.χ. το παρακάτω δελτίο θα συμμετέχει μόνο
με τις περιοχές 2 και 3.

Συμμετοχή
στο ΠΡΟΤΟ
Οι επιλογές στην περιοχή ΠΡΟΤΟ έγιναν περισσότερες
και λειτουργούν αθροιστικά. Τώρα με το δελτίο του
ΠΡΟΠΟ μπορείς να παίξεις έως και 1936 συνεχόμενους
αριθμούς ΠΡΟΤΟ.
Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΠΡΟΠΟ σημειώσουμε στην
περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500
τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525
συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από
τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση συμπλήρωσης ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΤΟ
στο ίδιο δελτίο, θα παράγονται πλέον δύο ξεχωριστές
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, μία για κάθε παιχνίδι.
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