
Moduri de a-ti incepe noul an: castigand la Loto
Un bilet jucat la o agentie din Medias este castigatorul celui mai mare premiu acordat de Loteria Romana
in noaptea Anului Nou. Vestea mai putin buna este ca premiul ce va fi ridicat de mediesean nu este cel de
la categoria intai, unde premiul a fost reportat, ci la categoria a II-a. Valoarea anuntata de Loterie pentru
acest premiu castigat la extragerea Noroc din noaptea Anului Nou este de 66.658,7 lei. `Biletul norocos a
fost jucat la agentia 32-090 din Medias, judetul Sibiu, si a fost completat cu doua variante simple la Loto
6/49 si o varianta la Noroc, pretul acestuia fiind de 22,5 lei`, se arata intr-un comunicat.
  
  Alti sapte sibieni au castigat cu o saptamana mai devreme cate 1.000 de lei la Extragerea Craciunului.
Printre acestia se numara si consilierul local, Raimar Wagner, FDGR .
  
  Premii si numere
  
  Jocul Loto 6/49 a avut in noaptea de Anul Nou, in premiera, doua trageri, una "principala" si una
"suplimentara, la care au fost inregistrate peste 50.000 de castiguri, insa niciun jucator nu a castigat
marele premiu.
  
  "Vedetele tragerii principale, precum si ale tragerii suplimentare au fost premiile de categoria a II-a", a
anuntat Loteria Romana. La tragerea "principala", numerele extrase au fost 8, 33, 36, 34, 9 si 5.
  
  La categoria a II-a s-au inregistrat 15 castiguri a cate 43.384,83 lei. Alte 1.208 castiguri au fost la
categoria a III-a si 26.436 la categoria a IV-a.
  
  Pentru ca niciun jucator la Loto 6/49 nu a reusit sa ghiceasca toate cele sase numere extrase la tragerea
"principala", premiul pus in joc, in valoare de 10.520.574,87 lei, a fost reportat pentru tragerea
"suplimentara".
  
  Cele sase numere extrase la tragerea "suplimentara" Loto 6/49 au fost 42, 29, 37, 5, 43 si 20.
  
  Nici la aceasta tragere "suplimentara" nu a fost inregistrata nicio varianta castigatoare la categoria I.
Astfel, suma de 12.994.684,43 lei de la categoria I a tragerii "suplimentare" a fost reportata pentru prima
tragere Loto 6/49 din noul an, care va avea loc in 6 ianuarie.
  
  La aceasta tragere au fost 22 de castiguri la categoria a II-a, in valoare de cate 29.910,75 lei. De
asemenea, la categoria a III-a au fost 1.189 de castiguri, iar la categoria a IV-a alte 22.804.
  
  De Anul Nou nu a lipsit nici tragerea Noroc, la care s-au inregistrat peste 500 de castiguri. Numarul de
la tragerea Noroc a fost 6144924.
  
  .
  
  In anul 2010, la jocul Loto 6/49 s-au acordat peste 750.000 de premii, in valoare totala de peste 25,7
milioane de euro.
  
  Marele premiu a fost castigat anul trecut de sapte ori, iar cel mai mare castig a fost in valoare de peste 26
de milioane de lei (peste sase milioane de euro).
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