
 

 

С покупката на талони (моментни лотарийни игри) на Спорт Тото, вие 
подпомагате спорта, културата и образованието в Република България. 

 

 

 

Талон “ Шампионска 
кръстословица 2“ 
 
Тираж: Втори 
Общ брой талони –  6 000 000 броя 
Цена на един талон – 5 лв. 
Честота на печелившите талони – 1:2,77 
Обща сума на печалбите – 17 285 000 лв. 
 

Правила на играта: 
Талон от моментната лотарийна игра „Шампионска кръстословица“ (втори тираж) на Спорт Тото е 

печеливш, ако в игрални зони: 

 „Вашите букви“, “Бонус букви“ и „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ и „Кръстословица 3“ при спазване 
на действия със следната последователност: Изтриват се полетата на зоните „Вашите букви“ и „Бонус букви“, 
в които се разкриват букви от българската азбука. След това в зоните  „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ 
и „Кръстословица 3“  се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква, която съвпада с 
буква, разкрита в зоната „Вашите букви“ и зоната „Бонус букви“. 

Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „К“, в полетата на зоната „Кръстословица 1“ се 
изтриват (маркират) всички изписани букви „К“. 

В случай, че разкритите съвпадащи букви в „Кръстословица 1“ образуват от три до петнадесет завършени 
думи, се дължи печалба както следва: 

• за 3 завършени думи – 5 лв.; 
• за 4 завършени думи – 6 лв.; 
• за 5 завършени думи – 10 лв.; 
• за 6 завършени думи – 15 лв.; 
• за 7 завършени думи – 20 лв.; 
• за 8 завършени думи – 25 лв.; 
• за 9 завършени думи – 30 лв.; 
• за 10 завършени думи – 100 лв.; 
• за 11 завършени думи – 1 000 лв.; 
• за 12 завършени думи – 5 000 лв.; 
• за 13 завършени думи – 50 000 лв.; 
• за 14 завършени думи – 100 000 лв.  
• за 15 завършени думи – 500 000 лв. 

В случай, че разкритите съвпадащи букви в „Кръстословица 2“ образуват от три до шест завършени думи, 
се дължи печалба както следва: 
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• за 3 завършени думи – 5 лв.; 
• за 4 завършени думи – 10 лв.; 
• за 5 завършени думи – 20 лв.; 
• за 6 завършени думи – 100 лв.;  

 

В случай, че разкритите съвпадащи букви в „Кръстословица 3“ образуват от три до шест завършени думи, 
се дължи печалба както следва: 

• за 3 завършени думи – 5 лв.; 
• за 4 завършени думи – 10 лв.; 
• за 5 завършени думи – 20 лв.; 
• за 6 завършени думи – 100 лв. 

 

 „Вашите букви“, „Бонус букви“ и „Екстра думи“, при спазване на действия със следната 
последователност: Изтриват се шестнадесетте полета на зоната „Вашите букви“ и двете полета на зоната 
„Бонус букви“, в които се разкриват букви от българската азбука. След това във всяка от двете „Екстра думи“ 
се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква, която съвпада с буква, разкрита в 
зоната „Вашите букви“ и зоната „Бонус букви“. 

Например, ако в зоната „Бонус букви“ се открие буквата „В“, в полетата на двете „Екстра думи“ се 
изтриват (маркират) всички изписани букви „В“. 

В случай, че при спазване на тези действия всички букви и в шестте полета на една от двете „Екстра 
думи“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“ и „Бонус букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата 
е сумата в лева, изписана в полето „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно на съответната Екстра 
дума;  

„Бонус букви“ - ако в полетата на зоната се открият изписани две еднакви букви, печалбата е 100 лв. 

Например, ако в едното поле на зоната се открие изписана буква „Т“ и в другото поле се открие същата 
буква „Т“, то печалбата е 100 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


