Have Fun and
Play it Safe
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Our Commitment
SA Lotteries is committed to the responsible promotion and conduct
of South Australia’s favourite lottery games to ensure a safe playing
environment for our customers.

Our Games
SA Lotteries operates X Lotto, Oz Lotto, Powerball, Keno, Instant
Scratchies, Super 66 and The Pools. Information on how to play
these games is available at your nearest SA Lotteries agency or our
website at www.salotteries.com.au.

Your Chances of Winning
Because you play a lottery game to win a prize, it is important that
you are aware of your chance of winning. Generally, your chance of
winning depends upon the game you play and the number of games,
or lines, you purchase on your ticket. For example, a 36-game
Maxi-Pick ticket gives you 26 more chances to win than offered by
a 10-game ticket.
When we advertise a prize offer, we will always tell you your
chance of winning the top prize based on a one-game entry:
Drawn

Chances of winning
top prize

Saturday, Monday
and Wednesday

1 in 8,145,060

Tuesday

1 in 45,379,620

Thursday

1 in 76,767,600

Every Few Minutes

Spot 10 - 1 in 8,911,711
Spot 9 - 1 in 1,380,687
Spot 8 - 1 in 230,115

-

$1 - 1 in 1,000,000
$2 - 1 in 500,000
$3 - 1 in 1,000,000
(Crossword) and
1 in 500,000 (Extended Play)
$5 - 1 in 500,000 (Crossword)
and 1 in 400,000 (Fast Play)
$10 - 1 in 450,000
(Note: General advice only - refer
to ticket for specifics)

Saturday

1 in 1,000,000

Weekends

1 in 2,760,681

Game
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SA Lotteries and its agency network support and encourage
responsible gambling by allowing you to make informed decisions
about which of our games you would like to play and how often.
We do this by operating in accordance with the State Lotteries
Responsible Gambling Code of Practice and State Lotteries
Advertising Code of Practice to ensure our games continue
to be fun and entertaining for players.

Age to Play

ENGLISH

Responsible Play

People must be at least 18 years of age to buy a ticket or claim a
prize in any SA Lotteries game. Similarly, it is against the law for
an SA Lotteries agent to sell a lottery ticket or pay a prize to an
underage person. Adults are also prohibited from claiming a
prize on behalf of a minor. Strict penalties apply to any of these
illegal practices.

Problem Gambling Warning Signs
If you suspect that you, or someone close to you, has a gambling
problem, consider these warning signs:
- Gambling is the most important and interesting thing in life.
- An increased amount of time and money is spent on gambling.
- Not knowing when to stop gambling.
- Failing to cut down the time spent on gambling.
- Becoming restless or irritable when trying to cut down.
- Telling lies about gambling spending.
- Stealing or committing other unlawful activities to pay
for gambling.
- Risking a relationship, job, home life or good opportunity for
the sake of gambling.
- Relying on others for money to get out of financial trouble
caused by gambling.

Need Help?
SA Lotteries games are designed to be fun and entertaining for
players. If gambling is no longer fun for you, or you need advice on
how to control it, help is available 24 hours a day, 7 days a week.
Contact the Gambling Help Line on free call number 1800 060 757
for immediate problem gambling information and counselling.
All calls are strictly confidential and counsellors can provide referrals
to problem gambling support services and welfare organisations.
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76,767,600

1,000,000

1,000,000
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Η Δέσμευσή μας
Η SA Lotteries για να βεβαιώσει ασφαλές περιβάλλον παιγνιδιού στους
πελάτες μας είναι δεσμευμένη στην υπεύθυνη προαγωγή και διεξαγωγή
των δημοφιλέστερων παιγνιδιών λόττο της Νότιας Αυστραλίας.

Τα παιγνίδια μας
Η  SA Lotteries διενεργεί τα παιγνίδια Χ Lotto, Oz Lotto, Powerball, Keno,
Instant Scratchies, Super 66 και τα Pools. Πληροφορίες σχετικά με το  πως
παίζονται αυτά τα παιγνίδια διατίθενται στο πλησιέστερο πρακτορείο μας ή
στην ιστοσελίδα μας στο  www.salotteries.com.au

Οι πιθανότητες να κερδίσετε
Επειδή παίζετε ενα παιγνίδι λόττο για να κερδίσετε χρήματα, είναι
σημαντικό να γνωρίζετε τις πιθανότητες που έχετε για να κερδίσετε.
Γενικά, η πιθανότητα να κερδίσετε εξαρτάται απο το παιγνίδι που παίζετε
και τον αριθμό παιγνιδιών και γραμμών, στο λαχείο που αγοράσατε.
Για παράδειγμα, ένα λαχείο 36  παιχνιδιών του Maxi – Pick σας δίνει 26
περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε απο ότι σας δίνει  το λαχείο
των 10 παιγνιδιών.
Όταν διαφημίζουμε μια προσφορά κέρδους, πάντοτε θα σας πούμε την
πιθανότητα να κερδίσετε την πρώτη κατηγορία με βάση το ένα παιγνίδι.
Παιγνίδι

Κλήρωση

Πιθανότητες επιτυχίας πρώτης
κατηγορίας

Σάββατο , Δευτέρα και
Τετάρτη

1 στις 8,145,060

Τρίτη

1 στις 45,379,620

Πέμπτη

1 στις 76,767,600

Κάθε λίγα λεπτά

Spot 10 - 1 στις 8,911,711
Spot 9 - 1 στις 1,380,687
Spot 8 - 1 στις 230,115
$1 - 1 στις 1,000,000
$2 - 1 στις 500,000
$3 - 1 στις 1,000,000
(Crossword) and
1 στις 500,000 (Extended Play)
$5 - 1 στις 500,000 (Crossword)
and 1 στις 400,000 (Fast Play)

-

$10 - 1 στις 450,000
(Σημείωση για γενικές πληρο
Σημείωση: Γενικέςφορίες μόνο
– αναφερθείτε στο λαχείο για
λεπτομέρειες)
Σάββατο

1 στις 1,000,000

Σαββατοκυρίακα

1 στις 2,760,681
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Υπεύθυνο Παίξιμο
Η SA Lotteries και τα πρακτορεία της υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν
υπεύθυνο παίξιμο τζόγου επιτρέποντας σας να πάρετε πληροφορημένες
αποφάσεις σχετικές με το ποιο από τα παιγνίδια μας θα θέλετε να
παίξετε και πόσο τακτικά. Αυτό το κάνουμε ενεργώντας σύμφωνα με
τον Κώδικα Πρακτικής Υπεύθυνου Παιξίματος Τζόγου του Λόττο της
Πολιτείας (State Lotteries Responsible Gambling Code of Practice) και
τον Κώδικα Πρακτικής Διαφημήσεων του Λόττο της Πολιτείας
(State Lotteries Advertising Code of Practice) και να βεβαιώσουμε
ότι τα παιγνίδια μας συνεχίζουν να διασκεδάζουν και ψυχαγωγούν
τους παίκτες.

Ηλικία Παιξίματος  
Τα άτομα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 χρονών για να αγοράσουν ένα
λαχείο ή να ζητήσουν κέρδη σε οποιοδήποτε παιχνίδι της SA Lotteries.
Παρομοίως, απαγορεύεται από το νόμο για έναν αντιπρόσωπο της
SA Lotteries να πωλήσει λαχνό ή να πληρώσει κέρδη σε ανήλικο
άτομο. Επίσης απαγορεύεται σε ανήλικους να λάβουν το κέρδος εκ
μέρους ανήλικου. Επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε όλες αυτές τις
παράνομες πρακτικές.

Προειδοποιητικά Σήματα για Προβληματικό
Παίξιμο Τζόγου
Αν υποπτεύεστε ότι εσείς, ή κάποιος κοντινός σας, έχει πρόβλημα με τον
τζόγο, λάβετε υπόψη αυτές τις προειδοποιήσεις:
- Ο τζόγος είναι το πιο σημαντικό κι ενδιαφέρον πράγμα στη ζωή.
- Δεν γνωρίζετε πότε να σταματήσετε να παίζετε τζόγο.
- Αποτυγχάνετε να περιορίσετε το χρόνο που σπαταλάτε στον τζόγο.
- Γίνεστε ανήσυχοι και ευερέθιστοι όταν προσπαθείτε να τον    		
  λιγοστέψετε.
- Λέτε ψέματα για το τι ξοδεύεται στον τζόγο.

GREEK

- Περισσότερος χρόνος και χρήματα σπαταλούνται στον τζόγο.

- Κλέβετε ή διαπράττετε άλλες παράνομες δραστηριότητες για να 		
   πληρώσετε για τον τζόγο.
- Διακινδυνεύετε μια σχέση, εργασία, οικογενειακή ζωή ή μια καλή 		
   ευκαιρία για τον τζόγο.
- Βασίζεστε πάνω σε άλλους για να εξέλθετε από οικονομικές δυσκολίες 	
   που προκλήθηκαν από τον τζόγο.

Χρειάζεστε βοήθεια;
Τα παιγνίδια της  SA Lotteries  είναι σχεδιασμένα να διασκεδάζουν
και να ψυχαγωγούν τους παίκτες. Εαν  ο τζόγος δεν είναι πλέον
διασκεδαστικός για σας, ή χρειάζεστε συμβουλές  για το πως να  ελέγχετε
το τζόγο υπάρχει βοήθεια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Επικοινωνήστε μέσω της Γραμμής Βοηθείας Τζόγου (Gambling Help
Line) τηλεφωνώντας στο 1800 060 757 χωρίς χρέωση, για άμεση
πληροφόρηση και διαβούλευση. Όλα τα τηλεφωνήματα είναι αυστηρώς  
απόρρητα και οι σύμβουλοι μπορούν να σας παραπέμψουν  σε υπηρεσίες
στήριξης για προβλήματα τζόγου και κέντρα προνοίας.
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Il nostro impegno
SA Lotteries è impegnata nella gestione e promozione responsabile
dei giochi di lotterie popolari del Sud Australia e creare un ambiente di
gioco prudente per i nostri clienti.

I Nostri Giochi
SA Lotteries gestisce X Lotto, Oz Lotto, Powerball, Keno, Instant
Scratchies (Gratta & Vinci), Super 66 e The Pools. Le informazioni
su come si scommette con questi giochi sono disponibili presso la
vostra ricevitoria SA Lotteries più vicina oppure sul sito web
www.salotteries.com.au.

Le Vostre Probabilità di Vincita
Siccome giocate alle lotterie per vincere un premio, è importante
conoscere le possibilità di vincita. Generalmente, le vostre possibilità
di vincere dipendono dalla tipologia di gioco e dal numero di caselle o
linee che acquistate sul vostro biglietto. Per esempio, un biglietto MaxiPick da 36 partite vi da 26 possibilità in più di vincere rispetto ad un
biglietto con 10 partite.
Quando facciamo pubblicità per l’offerta di un premio, annunceremo
sempre quale è la vostra possibilità di vincere il primo premio basata
sull’acquisto di una partita.
Game Gioco

Estrazione

Possibilità di vincere il primo
premio

Sabato, Lunedì e
Mercoledì

1 su 8,145,060

Martedì

1 su 45,379,620

Giovedi

1 su 76,767,600

Ogni Pochi Minuti

Spot 10 - 1 su 8,911,711
Spot 9 - 1 su 1,380,687
Spot 8 - 1 su 230,115
$1 - 1 su 1,000,000
$2 - 1 su 500,000
$3 - 1 su 1,000,000
(Crossword-Cruciverba) e
1 su 500,000 ( Extended Play)
$5 - 1 su 500,000 (Crossword)
e1 su 400,000 (Fast Play)

-

$10 - 1 su 450,000
(Nota: Consiglio generico
soltanto - riferitevi al biglietto
per consigli specifici)
Sabato

1 su 1,000,000

Weekends - Fine
settimana

1 su 2,760,681
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Gioco Responsabile
SA Lotteries e la sua rete di agenzie sostengono e incoraggiano
il gioco d’azzardo responsabile permettendovi di fare decisioni
informate su quanto spesso e quali dei nostri giochi volete giocare.
Svolgiamo questo programma in accordo con SA Lotteries - Lotterie
Statali Codice di Comportamento del Gioco d’Azzardo Responsabile
e SA Lotteries - Lotterie Statali Codice di Comportamento
Pubblicitario per assicurare che i nostri giochi continuino ad essere
divertenti e piacevoli per i giocatori.

Età per Giocare
I giocatori devono avere almeno 18 anni d’età per poter acquistare
un biglietto o incassare una vincita in qualsiasi dei giochi di SA
Lotteries. Inoltre, è illegale per qualsiasi agente di SA Lotteries
vendere un biglietto della lotteria o pagare una vincita a persone
minorenni. Agli adulti è anche proibito incassare un premio a nome
di un minorenne. Vengono applicate severe sanzioni per qualsiasi di
questi comportamenti illegali.

Problemi con il Gioco d’Azzardo
Segnali di Allerta
Se sospettate che voi stessi, o qualcuno a voi vicino, ha un problema
col gioco d’azzardo, considerate questi segnali di avvertimento:
- Il gioco d’azzardo è diventato la cosa più importante e interessante
della vita.
- Sempre più tempo e denaro viene speso sul gioco d’azzardo.
- Non sapere quando fermarsi di giocare d’azzardo.
- Non riuscire a diminuire il tempo passato a giocare d’azzardo.
- Diventare irrequieti o irritabili quando si cerca di diminuire.

- Rubare o commettere altre azioni illegali per pagare il
gioco d’azzardo.
- Rischiare di perdere una relazione, il lavoro, la vita famigliare o una
buona opportunità a causa del gioco d’azzardo.
- Contare sugli altri per denaro per uscire da guai economici causati
dal gioco d’azzardo.

Serve Aiuto?

ITALIAN

- Dire bugie sui soldi spesi nel gioco d’azzardo.

I giochi di SA Lotteries sono stati progettati per essere piacevoli
e divertenti per i giocatori. Se scommettere non ti diverte più,
oppure necessiti di un aiuto su come controllare la tua voglia di
scommettere, l`assistenza è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana. Informazioni immediate e consigli sui problemi del gioco
d`azzardo sono a disposizione contattando Gambling Help Line al
numero gratuito 1800 060 757. Tutte le chiamate sono strettamente
confidenziali e i consulenti possono fornire segnalazioni alle agenzie
di assistenza per problemi di gioco d`azzardo e alle organizzazioni di
assistenza sociale.
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Chủ trương của chúng tôi
SA Lotteries quyết tâm đề xướng và tổ chức một cách có trách nhiệm
những giải xổ số quen thuộc của Nam Úc để đảm bảo một môi trường chơi
an toàn cho khách hàng của chúng tôi.

Những Hình Thức Xổ Số Của Chúng Tôi
SA Lotteries tổ chức các hình thức xổ số X Lotto, Oz Lotto, Powerball,
Keno, Vé Số Cạo Trúng Liền (Instant Scratches), Vé Số Gồm Sáu Con Số
(Super 66) và The Pools. Thông tin về cách chơi các hình thức xổ số này có
sẵn tại đại lý SA Lotteries gần nơi quí vị cư ngụ nhất hoặc tại địa chỉ liên
mạng của chúng tôi www.salotteries.com.au

Những Cơ Hội Quí Vị Trúng Số
Bởi vì quí vị chơi lô tô là để trúng giải, điều quan trọng là quí vị biết mình
có thể trúng số ở xác suất nào. Nói chung, cơ hội quí vị trúng giải tùy
thuộc vào hình thức xổ số do quí vị chọn chơi và số ván (games) hay dãy
số gồm một loạt các con số (lines) mà quí vị mua trên tấm vé số. Ví dụ, một
vé số loại Maxi-Pick 36 ván (36-game Maxi-Pick) tạo điều kiện để quí vị có
thêm 26 cơ hội trúng giải so với xác suất trúng giải của một vé số loại 10
ván (10-game ticket).
Khi chúng tôi quảng cáo một giải trúng số, chúng tôi sẽ luôn luôn báo cho
quí vị biết xác suất trúng giải cao nhất căn cứ theo loại vé số chơi một ván
(one-game entry) là bao nhiêu.
Giải số

Xổ vào

Các Cơ hội trúng giải độc đắc

Thứ Bảy, Thứ Hai và
Thứ Tư

1 trong 8,145,060

Thứ Ba

1 trong 45,379,620

Thứ Năm

1 trong 76,767,600

Mỗi vài phút

Spot 10 - 1 trong 8,911,711
Spot 9 - 1 trong 1,380,687
Spot 8 - 1 trong 230,115
$1 - 1 trong 1,000,000
$2 - 1 trong 500,000
$3 - 1 trong 1,000,000
(Ô chữ) và
1 trong 500,000 ( Chơi lâu)
$5 - 1 trong 500,000 (Ô chữ)
và 1 trong 400,000 (Chơi nhanh)

-

$10 - 1 trong 450,000
(Lưu ý: đây chỉ là lời khuyên chung
thôi - hãy coi trong vé số để biết
cụ thể)
Thứ Bảy

1 trong 1,000,000

Cuối tuần

1 trong 2,760,681
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Chơi có trách nhiệm
SA Lotteries và hệ thống đại lý hổ trợ và khuyến khích việc đánh bạc
có trách nhiệm bằng cách cho phép quí vị lập những quyết định được
hướng dẫn về loại giải số nào của chúng tôi mà quí vị muốn chơi và mức
độ thường xuyên. Chúng tôi làm được điều này bằng cách tuân hành
theo Tiêu Chuẩn Hành Nghề về Bài Bạc Có Trách Nhiệm của Ủy Ban Xổ
Số Tiểu Bang và Tiêu Chuẩn Hành Nghề về Quảng Cáo của Ủy Ban Xổ Số
Tiểu Bang để đảm bảo các giải số của chúng tôi tiếp tục là một niềm vui
và thú tiêu khiển cho người chơi.

Độ Tuổi được chơi
Một người tối thiểu là 18 tuổi mới được mua vé số hay lãnh giải thưởng
trong bất kỳ giải số nào của SA Lotteries. Tương tự như vậy, nếu một đại
lý của SA Lotteries nào bán vé số hay trả tiền trúng giải cho một người
dưới tuổi là phạm luật. Luật pháp nghiêm cấm người lớn lãnh giải
thưởng cho trẻ em. Hình phạt nghiêm ngặt được áp dụng cho những
hành vi trái phép này.

Các Dấu Hiệu Báo Trước về Vấn Nạn Bài Bạc
Nếu quí vị nghi ngờ là mình, hay một người thân cận nào đó của mình,
gặp vấn đề về bài bạc, hãy để ý đến những dấu hiệu báo trước dưới đây:
- Đánh bạc là một điều tối quan trọng và thích thú nhất trong đời.
- Dành nhiều thời gian và tiền bạc để đánh bạc.
- Không biết khi nào ngưng bài bạc.
- Không thể cắt giảm thời gian dành cho bài bạc.
- Trở nên bồn chồn hay khó chịu khi cố gắng cắt giảm.
- Nói dối về số tiền chi dùng cho bài bạc.
- Ăn cắp hay làm những chuyện phạm pháp để chi trả cho bài bạc.
- Liều lĩnh đánh đổi một quan hệ, việc làm, cuộc sống gia đình hay cơ 	
   hội tốt cho bài bạc.
- Lệ thuộc vào người khác về tiền bạc để gỡ rối khó khăn tài chánh do 	
   bài bạc gây ra.

Các hình thức xổ số được SA Lotteries thực hiện với chủ đích tạo niềm
vui và thú tiêu khiển cho người chơi xổ số. Nếu cờ bạc không còn là
niềm vui đối với quí vị, hoặc quí vị cần ý kiến cố vấn để khắc phục vấn
đề cờ bạc, thì sẵn có dịch vụ giúp đỡ hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày
một tuần. Hãy liên lạc với Gambling Help Line (Đường Giây Điện Thoại
Giúp Khắc Phục Vấn Đề Cờ Bạc) qua số điện thoại miễn phí 1800 060
757 để được cấp thời khuyến dẫn và truyền đạt thông tin về vấn đề cờ
bạc. Tất cả mọi liên lạc qua điện thoại đều được hoàn toàn giữ kín và
các chuyên viên tư vấn có thể chuyển trường hợp của một cá nhân đến
những dịch vụ hỗ trợ nhằm khắc phục vấn đề cờ bạc và các tổ chức
phúc lợi để được giúp đỡ.
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H

24-25 Greenhill Road,
Wayville SA 5034
T: +61 8 8208 4100
F: +61 8 8208 4323
www.salotteries.com.au
info@salotteries.com.au
Effective 1 March 2013
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