LIGA VIRTUALA DE FOTBAL
LIGA
VFL vă oferă experiența parierii cu bani reali pe fotbal virtual 24/7/365. Liga este formată din 16 echipe
și sezoanele rulează în mod continuu. Fiecare sezon cuprinde 30 de etape (partide tur-retur jucate pe
teren propriu și în deplasare de către fiecare echipă). Pariurile pot fi plasate în orice moment - chiar și pe
parcursul unui sezon.

CUPA EUROPEANĂ ȘI CUPA NAȚIUNILOR
Cupa Europeană si Cupa Națiunilor oferă experiența parierii pe fotbal virtual 24/7/365 cu turnee
generate continuu compuse din 24 de echipe. Fiecare turneu constă in 36 de meciuri in faza grupelor,
grupate în 3 zile de competiție. Faza grupelor este urmată de 15 meciuri eliminatorii, începând cu faza
optimilor și continuând până la finala turneului. În Cupa Europeană se joacă un număr maxim de 4
meciuri în paralel, separând o zi de competiție din faza grupelor in 3 părți diferite, iar faza
șaisprezecimilor în două părți diferite. Semi-finalele se vor juca succesiv. Pariurile pot fi plasate în orice
moment – chiar și în timpul sezonului.
INFORMAȚII DESPRE LIGĂ ȘI TURNEU
Ligă:
Durata unui sezon este de 127 de minute în total, diferențiate în "Pre Sezon", "Sezon competițional",
"Post Sezon". Perioada "Pre Sezon" se desfășoară înaintea sezonului competițional și are o durată de 60
de secunde.
Sezonul competițional (care cuprinde meciurile tur-retur) are o durată de 125 de minute. La sfârșitul
sezonului competițional se defășoară perioada "Post Sezon".
Cupa Europeană și Cupa Națiunilor:
Durata unui turneu este de 59 de minute în total, care se diferențiază în perioada “Pre Turneu”, cu o
durată de 60 de secunde, “Faza Grupelor” și “Faza Eliminatorie”, urmată de o perioadă “Post Turneu” cu
o durată de 90 de secunde.

INFORMAȚII ETAPA
Ligă:
Durata unei etape este de 4:10 secunde. Se separă în perioada "Pre Meci", "Prima Repriză ", "Pauză", "A
2-a Repriză", "Post Meci" și perioada "Post Etapă". Perioada de "Pre Meci" rulează înainte de începutul
unui meci timp de 50 de secunde. Ulterior se desfășoară o perioadă de 10 secunde de oprire a pariurilor.
Meciul durează 2:10 minute și fiecare meci este urmat de o perioadă "Post Meci" cu o durată de 60 de
secunde.

Cupa Europeană și Cupa Națiunilor:
Durata unei etape este de 4:20 secunde. Se separă în perioada "Pre Meci", "Prima Repriză ", "Pauză", "A
2-a Repriză", "Post Meci" și perioada "Post Etapă". Perioada de "Pre Meci" rulează înainte de începutul
unui meci timp de 60 de secunde. Meciul durează 2:20 minute, inclusiv potențiale prelungiri și/sau
lovituri de departajare în timpul fazei eliminatorii. Fiecare meci este urmat de o perioadă "Post Meci" cu
o durată de 60 de secunde.

Plasarea pariurilor pe un meci este permisă cu până la 10 secunde înainte de lovitura de începere a
meciului. Pariurile antepost vor fi închise pe durata de desfășurare a unui meci. O data ce un tip de pariu
este consumat acesta va fi validat și eliminat din listă. Tipurile de pariuri pentru meciurile viitoare din
cadrul turneului vor rămâne disponibile. În momentul în care este aleasă o etapă viitoare din partea de
jos a ferestrei, toate meciurile din etapa respectivă alături de cotele aferente vor fi afișate în partea de
jos a secțiunii în care sunt afișate cotele. Următoarele cote sunt disponibile pentru meciuri:

Tip pariu
Descriere
Tipuri de pariuri pentru meciuri
1X2
Scor după 90 de minute (1 - victorie echipa gazdă; X - egalitate; 2 - victorie echipa
oaspete)
Prima Repriză 1X2
scor la Pauză (1 - echipa gazdă conduce; X - egalitate; 2 - echipa oaspete conduce)
Total
Numărul de goluri înscrise în meci (peste, sub)
Handicap
Punctele de handicap sunt adăugate la scorul final al jocului, iar câștigătoare este
echipa care câștigă cu aceste adaosuri (1 - echipa gazdă câștigă; X - egalitate; 2 echipa oaspete câștigă)
Cele mai valoroase 4 tipuri de pariuri pe interval sunt: Handicap: 1:0; 0:1; 0:2; 2:0
Primul Gol
Scor Corect
Handicap Asiatic * (Detalii
mai jos)
Prima Repriză 1X2/ 1X2
Șansă dublă
Șansă dublă Pauză
Ambele echipe marchează
Echipe care marchează
(Gazde/ Oaspeți)

Primul gol al meciului (1 - echipa gazdă înscrie prima; X – nu înscrie nicio echipă; 2 echipa oaspete înscrie prima)
Scorul corect după 90 de minute (0:0 până la 3:3; altele)
Dezactivat implicit: -2 până la 2 sunt luate în calcul, primele 3 cele mai echilibrate
sunt afișate
Combinație de 1X2 și Prima Repriză 1X2, când se plasează un pariu combinat pe
ambele rezultate (XX; 1X; 11; X1; 2X; 22; X2)
Scor după 90 de minute – Timp regulamentar de joc. Șansă dublă acoperă două din
cele trei rezultate posibile. Se vor calcula și afișa toate cele 3 combinații: 1X; 2X; 12
Scorul dupa prima repriză. Șansa dublă acoperă două din cele trei rezultate posibile.
Se vor calcula și afișa toate cele 3 combinații: 1X; 2X; 12
Scorul după 90 de minute - Scor după 90 de minute + Prelungiri. (Da - ambele echipe
vor înscrie cel puțin un gol; Nu - cel puțin una dintre echipe nu înscrie niciun gol)
Scorul după 90 de minute – Timpul regulamentar de joc (1 – echipa gazdă marchează
cel puțin un gol; 2 – echipa oaspete marchează cel puțin un gol; ambele echipe;
niciuna dintre echipe)

Scorul cel mai mare într-o
repriză
Număr total goluri echipă

Total goluri echipa gazdă
Total goluri echipa oaspete
Număr de goluri
Număr total de goluri
par/impar
Egal fără pariu

Totaluri prima repriză
Prima repriză Handicap
Asiatic
Total goluri Asiatic
Prima repriză Total goluri
Asiatic
Combinație 1X2 și Total

Scorul după 90 de minute – Timpul regulamentar de joc. Scorul cel mai mare
înregistrat într-una dintre reprize sau număr egal de goluri în ambele reprize (Prima
repriză; Egal; A doua repriză)
Scorul după 90 de minute – Timpul regulamentar de joc. Numărul de goluri marcat
de o anumită echipă (echipa gazdă; echipa oaspete; calculează și afișează cele mai
valoroase 3 pariuri pe interval pentru ambele echipe: Sub/Peste 0.5, 1.5, 2.5 (U/O)
Numărul exact de goluri marcat de echipa gazdă (1/2/3/4+)
Numărul exact de goluri marcat de echipa gazdă (1/2/3/4+)
Numărul exact de goluri marcat într-un meci (1/2/3/4/5/6+)
Scorul după 90 de minute – Timpul regulamentar de joc (număr total de goluri
par/impar)
Scorul după 90 de minute – Timpul regulamentar de joc (Jucătorii își vor primi miza
înapoi în cazul în care rezultatul este egal (1 – echipa gazdă câștigă; 2 – echipa
oaspete câștigă)
Calculează și afișează cele mai valoroase 3 pariuri pe interval pentru toate meciurile:
Sub/ Peste 0.5, 1.5, 2.5 (U/O)
Dezactivat implicit/ -2 până la 2 sunt luate în calcul, primele 3 cele mai echilibrate
sunt afișate
Dezactivat implicit/ 0.5 până la 5.5 sunt luate în calcul, primele 3 cele mai echilibrate
sunt afișate
Dezactivat implicit/ 0.5 până la 2.5 sunt luate în calcul, primele 3 cele mai echilibrate
sunt afișate
Combinație de pariuri 1X2 și Număr total de goluri (1U/1O/XU/XO/2U/2O)

PARIURI ANTEPOST
Tip pariu
LIGĂ
ETAPĂ
Număr de goluri pe etapă
Număr total de goluri
echipe gazdă
Număr total de goluri
echipe oaspete
Mai multe goluri echipe
gazdă/echipe oaspete

Descriere

Numărul total de goluri marcate de către toate echipele (U/O)
Numărul total de goluri marcate de către echipele gazdă (U/O)
Număr total de goluri marcate de către echipele oaspete (U/O)
Cine marchează cele mai multe goluri – echipele gazdă sau echipele oaspete (1 –
echipele gazdă câștigă; X – egal; 2 – echipele oaspete câștigă)

Număr victorii echipe
Numărul de victorii pentru echipele gazdă (U/O)
gazdă
Număr victorii echipe
Numărul de victorii pentru echipele oaspete (U/O)
oaspete
Număr de egaluri
Numărul de meciuri încheiate la egalitate
Ligă (tipuri de pariuri închise pe perioada de desfășurare a meciurilor)
Câștigător sezon
Pariu oferit inițial pentru toate echipele participante. O dată ce o echipă este
eliminată, va fi exclusă și din ofertă.
Clasare în primii 5
Echipa aleasă se va clasa în pozițiile 1-5 (Da/Nu)
Clasare în ultimii 3
Echipa aleasă se va clasa în pozițiile 14-16 (Da/Nu)

Versus

Care dintre echipe se va clasa mai bine la sfârșitul sezonului? Limitat la 20 de
combinații
CUPA EUROPEANĂ ȘI CUPA NAȚIUNILOR
Faza grupelor (tipuri de pariuri închise pe perioada de desfășurare a meciurilor)
Câștigătorul Cupei
Același tip de pariu ca în fazele eliminatorii, oferit încă din faza grupelor. Oferit inițial
pentru toate echipele participante, o data ce o echipă este eliminată va fi exclusă din
ofertă
Câștigătorul grupei
Oferit inițial pentru toate echipele participante, o data ce o echipă este eliminată va
fi exclusă din ofertă
Calificare în play-off
Oferit inițial pentru toate echipele participante, o data ce o echipă este eliminată va
fi exclusă din ofertă
Ordine exactă 1-2 pe grupă Sunt oferite toate combinațiile posibile, vizualizare de tip matrice
Faza eliminatorie
Câștigătorul Cupei
Oferit inițial pentru toate echipele participante, o data ce o echipă este eliminată va
fi exclusă din ofertă
Va ajunge în finală
Oferit inițial pentru toate echipele participante, o data ce o echipă este eliminată va
fi exclusă din ofertă
Ordine exactă 1-2
Sunt oferite toate combinațiile posibile, vizualizare de tip matrice
Detalii Pariu Handicap Asiatic:
Pariul cu handicap asiatic aplică un handicap la favorită și reduce numărul de rezultate posibile de la trei
(în parierea 1X2 tradițională) la două prin eliminarea rezultatului remiză. Handicapul, care este fie un
număr întreg, o jumătate de număr sau o combinație din cele două, încearcă să echilibreze tipul de
pariu. În cazul în care un număr întreg este utilizat pentru handicap, scorul final ajustat de handicap ar
putea rezulta într-o remiză unde toți pariorii au pariurile lor originale returnate, deoarece nu există nici
un câștigător, în timp ce handicapurile sferturi (¼) împart pariul în cele două intervale mai apropiate ½
unde pariorul poate câștiga și egal (se câștigă ½ din pariu) sau pierde și egal (se pierde ½ din pariu). Miza
este împărțită automat în mod egal și plasată ca 2 pariuri separate.

Vă rugăm să consultați exemplele privind validarea pariurilor hadicap Asiatic:
Handicap

Rezultat echipă

Rezultat pariu

Handicap

Rezultat echipă

Rezultat pariu

0

Victorie

Câștig

0

Victorie

Câștig

Egalitate

Returnare miză

Egalitate

Returnare miză

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere

Pierdere

Victorie

Câștig

Victorie

Câștig

-0,25

+0,25

-0,50

-0,75

-1,00

-1,25

-1,50

Egalitate

Jumătate Pierdere

Egalitate

Jumătate Câștig

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere

Pierdere

Victorie

Câștig

Victorie

Câștig

Egalitate

Pierdere

Egalitate

Câștig

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere

Pierdere

Victorie cu 2+

Câștig

Victorie

Câștig

Victorie cu 1

Jumătate Câștig

Egalitate

Câștig

Egalitate

Pierdere

Înfrângere cu 1

Jumătate Pierdere

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere cu 2+

Pierdere

Victorie cu 2+

Câștig

Victorie

Câștig

Victorie cu 1

Returnare miză

Egalitate

Câștig

Egalitate

Pierdere

Înfrângere cu 1

Returnare miză

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere cu 2+

Pierdere

Victorie cu 2+

Câștig

Victorie

Câștig

Victorie cu 1

Jumătate Pierdere

Egalitate

Câștig

Egalitate

Pierdere

Înfrângere cu 1

Jumătate Câștig

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere cu 2+

Pierdere

Victorie cu 2+

Câștig

Victorie

Câștig

Victorie cu 1

Pierdere

Egalitate

Câștig

+0,50

+0,75

+1,00

+1,25

+1,50

-1,75

-2,00

Egalitate

Pierdere

Înfrângere cu 1

Câștig

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere cu 2+

Pierdere

Victorie cu 3+

Câștig

Victorie

Câștig

Victorie cu 2

Jumătate Câștig

Egalitate

Câștig

Victorie cu 1

Pierdere

Înfrângere cu 1

Câștig

Egalitate

Pierdere

Înfrângere cu 2

Jumătate Pierdere

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere cu 3+

Pierdere

Victorie cu 3+

Câștig

Victorie

Câștig

Victorie cu 2

Returnare miză

Egalitate

Câștig

Victorie cu 1

Pierdere

Înfrângere cu 1

Câștig

Egalitate

Pierdere

Înfrângere cu 2

Returnare miză

Înfrângere

Pierdere

Înfrângere cu 3+

Pierdere

+1,75

+2,00

DIVERSE
Toate meciurile sunt difuzate ca stream-uri live printr-un player media integrat în browser-ul dvs. Puteți
comuta liber între cele opt jocuri disponibile per etapă sau să urmați în mod alternativ, doar un meci
preferat. Simulările de meci sunt create printr-o combinație de inteligență artificială și generatoare de
numere aleatoare independente. În același timp, parametrii de performanță ai jucătorilor VFL se
bazează pe jucători de fotbal profesioniști (de exemplu, în ceea ce privește numărul de goluri, formă
fizică, statistici consecutive de meci, etc.).

