
Un nou castig-record la "6 din 49"
O noua saptamana ghinionista pentru cei care au "vanat" marele premiu de la Loto 6/49. Reportul este
acum de 131,7 miliarde de lei. Cele sapte saptamani de joc, fara un mare castigator, au fost suficiente
pentru ca "in contul" premiului sa se stranga 160 miliarde de lei. 
  
  Sibienii care mizeaza pe noroc au timp, pana duminica, sa intre in joc.
  Peste 150 de miliarde de lei sunt puse la bataie, la sfarsitul acestei saptamani, de Loteria Romana, la
categoria “6 din 49" . Din acesti bani, aproximativ 131 de miliarde provin din reportul acumulat pana
acum, zece miliarde de lei sunt oferite de Loterie, iar restul provin din incasarile pe aceasta luna. Acest
report stagneaza din 3 aprilie. Pasionati de “Noroc" , pot castiga peste zece miliarde si jumatate, la
categoria intai si tot atat, la celelalte categorii. Reprezentantii Loteriei Nationale la Sibiu au constatat ca,
din ce in ce mai multi sibieni isi incearca norocul, la Loto. Aproximativ 15 la suta din locuitorii judetului
Sibiu sunt jucatori constanti, iar la reporturi foarte mari, numarul lor devine si mai mare. Pentru foarte
multi dintre ei, loteria reprezinta o adevarata pasiune, in timp ce, pentru altii, singurul scop este acela de a
castiga. In plus, nu putini sunt si cei care imbina castigul cu pasiunea. Insa, statisticile arata ca sibienii nu
joaca degeaba. Doar la extragerea de duminica trecuta, la Loto Prono, 24 de jucatori s-au declarat
norocosi. In buzunarele lor au intrat 220 de milioane de lei. Mai mult, la inceputul lunii, un sibian a avut
norocul de a castiga, peste 206 de milioane de lei, din care, un autoturism, in valoare de 157 de milioane.
“Speram ca, de data aceasta, premiul cel mare sa fie castigat, dar, mai ales, sa ajunga la Sibiu. Ne dorim
acest lucru, intrucat, de cinci ani, marele premiu nu a intrat in buzunarele nici unui jucator din judetul
nostru" , precizeaza Traian Muntean, seful Centrului de Lucru al Loteriei Nationale, Sibiu.  
  
  Conform specialistilor Loteriei Nationale, cele mai rentabile variante sunt schemele reduse, pentru ca
sansele de castig sunt, in medie, cam de patru ori mai ridicate decat in cazul variantelor simple. Pretul
variantei de participare este de 31.000 de lei. Valoarea unui bilet, pe care apare o schema redusa, este,
insa, de cel putin 12 ori mai mare decat al unuia care contine o varianta simpla. Jocul cu cele sase bile
norocoase a prins foarte mult si in judet, iar cresterea potului, de la o saptamana la alta, mareste pofta de
joc a sibienilor.
  
  Dupa statisticile Loteriei Nationale, pe regiuni, apetitul cel mai mare pentru acest joc il au ardelenii, care
au completat o treime din numarul biletelor jucate. Statisticile arata ca, in ultimii 14 ani, numarul 13 este
campion la extragerile Loto. Cu 57 de aparitii, ultima data cand s-a numarat printre castigatoare a fost in
urma cu o luna.
  
  Numarul 13 aduce norocul la Loto
  
  Adina ALEONTE
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