
Vencedor do Encontro Casa Basquete Casa é o vencedor do encontro.

Vencedor do Encontro Fora Basquete Fora é o vencedor do encontro.

Vencedor do 2º tempo Casa Basquete Casa vence o segundo tempo do encontro

Vencedor do 2º tempo Empate Basquete Empate vence o segundo tempo do encontro

Vencedor do 2º tempo Fora Basquete Fora vence o segundo tempo do encontro

Handicap (incluindo 

prolongamento)
Casa + 9,5 Basquete Casa vence com X (Gols,Pontos) adicionados ao seu placar

Handicap (incluindo 

prolongamento)
Casa - 9,5 Basquete Casa vence com X (Gols,Pontos) retirados do seu placar

Total (incluindo 

prolongamento)
mais de 221,5 Basquete Mais de X pontos na partida (Incluindo prorrogações)

Total (incluindo 

prolongamento)
menos de 221,5 Basquete Mais de X pontos na partida (Incluindo prorrogações)

Vencedor do 1º tempo Casa Basquete Casa vence o primeiro tempo do encontro

Vencedor do 1º tempo Empate Basquete O resultado do primeiro tempo do encontro é empate

Vencedor do 1º tempo Fora Basquete Fora vence o primeiro tempo do encontro

Vencedor do 1º quarto Casa Basquete Casa vence o primeiro quarto do encontro

Vencedor do 1º quarto Empate Basquete O resultado do primeiro quarto do encontro é empate
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Vencedor do 1º quarto Fora Basquete Fora vence o primeiro quarto do encontro

Vencedor do 2º quarto Casa Basquete Casa vence o segundo quarto do encontro

Vencedor do 2º quarto Empate Basquete O resultado do segundo quarto do encontro é empate

Vencedor do 2º quarto Fora Basquete Fora vence o segundo quarto do encontro

2º Tempo - impar/par impar Basquete O resultado total de pontos do segundo tempo é impar (Ex: 86x85. Total:191)

2º Tempo - impar/par par Basquete O resultado total de pontos do segundo tempo é par (Ex: 86x86. Total:192)

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Casa/Casa Basquete Casa vence o intervalo e o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Empate/Casa Basquete O resultado do intervalo é empate e casa vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Fora/Casa Basquete Fora vence o intervalo e casa vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Casa/Empate Basquete Casa vence o intervalo e o resultado do jogo é empate.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Empate/Empate Basquete O resultado do intervalo é empate e o resultado do jogo é empate.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Fora/Empate Basquete Fora vence o intervalo e o resultado do jogo é empate.



Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Casa/Fora Basquete Casa vence o intervalo e fora vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Empate/Fora Basquete O resultado do interalo é empate e fora vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Fora/Fora Basquete Fora vence o intervalo e o jogo.

1º Tempo - impar/par impar Basquete O resultado total de pontos do primeiro tempo é impar (Ex: 86x85. Total:191)

1º Tempo - impar/par par Basquete O resultado total de pontos do primeiro tempo é par (Ex: 86x86. Total:192)

Impar/par (incluindo 

prolongamento)
impar Basquete O resultado total de pontos do jogo é impar (Ex: 86x85. Total:191)

Impar/par (incluindo 

prolongamento)
par Basquete O resultado total de pontos do jogo é par (Ex: 86x86. Total:192)

Vencedor do 3º quarto Casa Basquete Casa vence o terceiro quarto do encontro

Vencedor do 3º quarto Empate Basquete O resultado do terceiro quarto do encontro é empate

Vencedor do 3º quarto Fora Basquete Fora vence o primeiro quarto do encontro

Vencedor do 4º quarto Casa Basquete Casa vence o quarto quarto do encontro

Vencedor do 4º quarto Empate Basquete O resultado do quarto quarto do encontro é empate

Vencedor do 4º quarto Fora Basquete Fora vence o quarto quarto do encontro

Vencedor do Encontro Casa Futebol Casa é o vencedor do encontro.



Vencedor do Encontro Empate Futebol Empate é o resultado do encontro

Vencedor do Encontro Fora Futebol Fora é o vencedor do encontro.

Total de Gols no Jogo mais de 0,5 Futebol Mais de X gols na partida somando o resultado das duas equipes

Total de Gols no Jogo menos de 0,5 Futebol Menos de X gols na partida somando o resultado das duas equipes

Ambas as equipes 

marcarão na partida
sim Futebol Ambas as equipes marcarão na partida

Ambas as equipes 

marcarão na partida
não Futebol Ambas as equipes não marcarão na partida

Par ou Ímpar? impar Futebol O resultado total de gols do jogo é impar (zero é considerado par)

Par ou Ímpar? par Futebol O resultado total de gols do jogo é par (zero é considerado par)

Casa devolve aposta Empate Futebol
O resultado do encontro é empate , desconsiderando o resultado casa 

(caso casa seja o vencedor, essa opção de aposta é devolvida)

Casa devolve aposta Fora Futebol
Fora vence, desconsiderando o resultado casa (caso casa seja o vencedor, 

essa opção de aposta é devolvida)

Fora devolve aposta Casa Futebol
Fora vence, desconsiderando o resultado casa (caso casa seja o vencedor, 

essa opção de aposta é devolvida)

Fora devolve aposta Empate Futebol
O resultado do encontro é empate , desconsiderando o resultado fora 

(caso casa seja o vencedor, essa opção de aposta é devolvida)

Casa - Vence sem levar 

gols?
sim Futebol Casa vence e não leva gol.

Casa - Vence sem levar 

gols?
não Futebol Casa vence e leva gol

Fora - Vence sem levar 

gols?
sim Futebol Fora vence e não leva gol



Fora - Vence sem levar 

gols?
não Futebol Fora vence e leva gol

Casa - Par ou Ímpar? impar Futebol O resultado total de gols do time da casa é impar (zero é considerado par)

Casa - Par ou Ímpar? par Futebol O resultado total de gols do time da casa é impar (zero é considerado par)

Fora - Par ou Ímpar? impar Futebol O resultado total de gols do time de fora é impar (zero é considerado par)

Fora - Par ou Ímpar? par Futebol O resultado total de gols do time de fora é impar (zero é considerado par)

Fora - Total de gols no jogo mais de 1,5 Futebol O resultado total de gols do time de fora é acima de X gols

Fora - Total de gols no jogo menos de 1,5 Futebol O resultado total de gols do time de fora é abaixo de X gols

Casa - Total de gols no jogo mais de 1,5 Futebol O resultado total de gols do time de casa é acima de X gols

Casa - Total de gols no jogo menos de 1,5 Futebol O resultado total de gols do time de casa é abaixo de X gols

Faixa de gols no jogo 6+ Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 6 ou mais.

Faixa de gols no jogo 0-1 Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 0 ou 1.

Faixa de gols no jogo 02/mar Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 2 ou 3.

Faixa de gols no jogo 04/mai Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 4 ou 5.

1º Tempo - resultado exato outro Futebol
O resultado exato do primeiro tempo do encontro não é compatível 

com nenhuma outra opção deste mercado.

1º Tempo - resultado exato 01:00 Futebol O resultado exato do primeiro tempo do encontro



Quantidade de gols na 

partida (exato)
0 Futebol A partida acaba de 0:0.

Quantidade de gols na 

partida (exato)
1 Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 1.

Quantidade de gols na 

partida (exato)
2 Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 2.

Quantidade de gols na 

partida (exato)
3 Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 3.

Quantidade de gols na 

partida (exato)
4 Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 4.

Quantidade de gols na 

partida (exato)
5 Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 5.

Quantidade de gols na 

partida (exato)
6+ Futebol O resultado de gols das duas equipes somadas será igual a 6 ou mais.

Handicap 0:1 Casa (0:1) Futebol

Time de casa vence com o placar (0:1) adicionado ao placar do jogo. 

Ex: partida acaba 3:1, adicionando o handicap teremos (3:2), casa ganha. 

Ex 2: partida acaba 2:1, adicionando o handicap teremos (2:2), casa perde 

pois o resultado final adicionado do handicap foi empate.

Handicap 0:1 Empate (0:1) Futebol

A partida acaba em empate com o placar (0:1) adicionado ao placar do jogo. 

Ex: partida acaba 2:1, adicionando o handicap teremos (2:2), empate ganha. 

Ex 2: partida acaba 3:1, adicionando o handicap teremos (3:2), empate perde 

pois o resultado final adicionado do handicap foi vitória do time de casa.

Handicap 0:1 Fora (0:1) Futebol

Time de fora vence com o placar (0:1) adicionado ao placar do jogo. Ex: partida

 acaba 1:1, adicionando o handicap teremos (1:2), fora ganha. Ex 2: partida 

acaba 1:0, adicionando o handicap teremos (1:1), fora perde pois o resultado 

final adicionado do handicap foi empate.

Vencedor do 2º tempo Casa Futebol
Analisando somente o segundo tempo, o time de casa marca mais gols

 que o time de fora.

Vencedor do 2º tempo Empate Futebol
Analisando somente o segundo tempo, ambos os times marcam a mesma 

quantidade de gols.

Vencedor do 2º tempo Fora Futebol
Analisando somente o segundo tempo, o time de fora marca mais gols que 

o time de casa.



Total de Gols no 2º Tempo mais de 0,5 Futebol
Analisando somente o segundo tempo, a quantidade de gols marcada é maior que 

0,5

Total de Gols no 2º Tempo menos de 0,5 Futebol
Analisando somente o segundo tempo, a quantidade de gols marcada é menor que 

0,5

Total de Gols no 2º Tempo mais de 1,5 Futebol
Analisando somente o segundo tempo, a quantidade de gols marcada é maior que 

1,5

Total de Gols no 2º Tempo menos de 1,5 Futebol
Analisando somente o segundo tempo, a quantidade de gols marcada é menor que 

1,5

Total de Gols no 2º Tempo mais de 2,5 Futebol
Analisando somente o segundo tempo, a quantidade de gols marcada é maior que 

2,5

Total de Gols no 2º Tempo menos de 2,5 Futebol
Analisando somente o segundo tempo, a quantidade de gols marcada é menor que 

2,5

Tempo do Jogo com Mais 

Gols
1º Tempo Futebol São marcados mais gols no 1º tempo do jogo que no 2º tempo do jogo.

Tempo do Jogo com Mais 

Gols
2º Tempo Futebol São marcados mais gols no 2º tempo do jogo que no 1º tempo do jogo.

Tempo do Jogo com Mais 

Gols
igual Futebol São marcados a mesma quantidade de gols no 1º tempo e 2º tempo do jogo.

Casa - Vence ambos os 

tempos?
sim Futebol Time de casa marca mais gols que o time de fora nos 2 tempos do jogo

Casa - Vence ambos os 

tempos?
não Futebol Time de casa empata ou perde em um ou mais dos tempos do jogo.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Casa e menos de 1,5 Futebol Time de casa vence a partida e são marcados menos de 1,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Empate e menos de 1,5 Futebol A partida acaba em empate e são marcados menos de 1,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Fora e menos de 1,5 Futebol Time de fora vence a partida e são marcados menos de 1,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Casa e mais de 1,5 Futebol Time de casa vence a partida e são marcados mais de 1,5 gols na partida.



Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Empate e mais de 1,5 Futebol A partida acaba em empate e são marcados mais de 1,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Fora e mais de 1,5 Futebol Time de fora vence a partida e são marcados mais de 1,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Casa e menos de 2,5 Futebol Time de casa vence a partida e são marcados menos de 2,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Empate e menos de 2,5 Futebol A partida acaba em empate e são marcados menos de 2,5 gols na partida.

Vencedor do Encontro e 

Total de Gols
Fora e menos de 2,5 Futebol Time de fora vence a partida e são marcados menos de 2,5 gols na partida.

Casa - Marca em ambos os 

tempos?
sim Futebol Time de casa marca um ou mais gols em cada um dos tempos do jogo.

Casa - Marca em ambos os 

tempos?
não Futebol Time de casa não marca gol em um ou mais tempos do jogo.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
Casa golo e Casa Futebol Time de casa marca o primeiro gol e ganha a partida.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
Casa golo e Empate Futebol Time de casa marca o primeiro gol e a partida acaba em empate.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
Casa golo e Fora Futebol Time de casa marca o primeiro gol e o time de fora vence a partida.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
Fora golo e Casa Futebol Time de fora marca o primeiro gol e o time de casa ganha a partida.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
Fora golo e Empate Futebol Time de fora marca o primeiro gol e a partida acaba em empate.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
Fora e Fora Futebol Time de fora marca o primeiro gol e ganha a partida.

1º Gol e Vencedor do 

Encontro
sem golos Futebol A partida acaba de 0:0.

Fora - Vence ambos os 

tempos?
sim Futebol Time de fora marca mais gols que o time de casa nos 2 tempos do jogo.



Fora - Vence ambos os 

tempos?
não Futebol Time de fora empata ou perde em um ou mais dos tempos do jogo.

Fora - Marca em ambos os 

tempos?
sim Futebol Time de fora marca um ou mais gols em cada um dos tempos do jogo.

Fora - Marca em ambos os 

tempos?
não Futebol Time de fora não marca gol em um ou mais tempos do jogo.

1º Tempo - chance dupla Casa ou Empate Futebol Casa vence o primeiro tempo ou o resultado do primeiro tempo é empate.

1º Tempo - chance dupla Casa ou Fora Futebol Casa vence o primeiro tempo ou fora vence o primeiro tempo

1º Tempo - chance dupla Empate ou Fora Futebol O resultado do primeiro tempo é empate ou fora vence o primeiro tempo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
nenhum Futebol Nenhum gol é marcado entre o minuto 00:00 ao 09:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
01/out Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 00:00 ao 09:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
nov/20 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 10:00 ao 19:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
21-30 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 20:00 ao 29:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
31-40 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 30:00 ao 39:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
41-50 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 40:00 ao 49:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
51-60 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 50:00 ao 59:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
61-70 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 60:00 ao 69:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(10 min)
71-80 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 70:00 ao 79:59 do jogo



Momento do primeiro gol 

(10 min)
81-90 Futebol

O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 80:00 ao fim do jogo

 (sem contar prorrogação)

Momento do primeiro gol 

(15 min)
nenhum Futebol Nenhum gol é marcado entre o minuto 00:00 ao 14:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(15 min)
jan/15 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 00:00 ao 14:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(15 min)
16-30 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 15:00 ao 29:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(15 min)
31-45 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 30:00 ao fim do primeiro tempo

Momento do primeiro gol 

(15 min)
46-60 Futebol

O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 45:00 ao 64:59 do jogo

 (Segundo tempo)

Momento do primeiro gol 

(15 min)
61-75 Futebol O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 65:00 ao 74:59 do jogo

Momento do primeiro gol 

(15 min)
76-90 Futebol

O primeiro gol do jogo é marcado entre o minuto 75:00 ao fim do jogo 

(sem contar prorrogação)

Vencedor no período de 1 

a 10 minutos
Casa Futebol Casa estar vencendo no minuto 09:59 do jogo

Vencedor no período de 1 

a 10 minutos
Empate Futebol O resultado do jogo estar empatado no minuto 09:59 do jogo

Vencedor no período de 1 

a 10 minutos
Fora Futebol Fora estar vencendo no minuto 09:59 do jogo

1º Tempo - ambas as 

equipas marcam
sim Futebol Ambas as equipes marcam no primeiro tempo da partida

1º Tempo - ambas as 

equipas marcam
não Futebol Apenas uma equipe ou nenhuma marcam no primeiro tempo da partida

2º Tempo - ambas as 

equipas para marcar
sim Futebol Ambas as equipes marcam no primeiro tempo da partida

2º Tempo - ambas as 

equipas para marcar
não Futebol Apenas uma equipe ou nenhuma marcam no primeiro tempo da partida



Casa - Tempo do jogo com 

mais gols
1º Tempo Futebol

Total de gols do time da casa no primeiro tempo é maior que o total de gols 

do time da casa no segundo tempo.

Casa - Tempo do jogo com 

mais gols
2º Tempo Futebol

Total de gols do time da casa no segundo tempo é maior que o total de gols 

do time da casa no primeiro tempo.

Casa - Tempo do jogo com 

mais gols
igual Futebol

Total de gols do time da casa no primeiro tempo é igual ao total de gols do time

 da casa no segundo tempo.

Fora - Tempo do jogo com 

mais gols
1º Tempo Futebol

Total de gols do time de fora no primeiro tempo é maior que o total de gols do 

time de fora no segundo tempo.

Fora - Tempo do jogo com 

mais gols
2º Tempo Futebol

Total de gols do time de fora no segundo tempo é maior que o total de gols do 

time de fora no primeiro tempo.

Fora - Tempo do jogo com 

mais gols
igual Futebol

Total de gols do time de fora no primeiro tempo é igual ao total de gols do time 

de fora no segundo tempo.

Qual Equipe Irá Marcar? nenhum Futebol Nenhuma equipe irá marcar gol no jogo.

Qual Equipe Irá Marcar? apenas Casa Futebol Apenas o time da casa marca gol no jogo.

Qual Equipe Irá Marcar? apenas Fora Futebol Apenas o time de fora marca gol no jogo.

Qual Equipe Irá Marcar? ambas as equipas Futebol As duas equipes marcam gol no jogo.

2º Tempo - impar/par impar Futebol A quantidade de gols marcada no segundo tempo é ímpar (zero é considerado par).

2º Tempo - impar/par par Futebol A quantidade de gols marcada no segundo tempo é par (zero é considerado par).

2º Tempo - chance dupla Casa ou Empate Futebol Casa vence o segundo tempo ou o resultado do primeiro tempo é empate.

2º Tempo - chance dupla Casa ou Fora Futebol Casa vence o segundo tempo ou fora vence o primeiro tempo.

2º Tempo - chance dupla Empate ou Fora Futebol O resultado do segundo tempo é empate ou fora vence o primeiro tempo.



2º Tempo - Quantidade de 

gols (exato)
0 Futebol A quantidade de gols marcado no segundo tempo é 0.

2º Tempo - Quantidade de 

gols (exato)
1 Futebol A quantidade de gols marcado no segundo tempo é 1.

2º Tempo - Quantidade de 

gols (exato)
2+ Futebol A quantidade de gols marcado no segundo tempo é 2.

1º Tempo - impar/par impar Futebol A quantidade de gols marcada no primeiro tempo é ímpar (zero é considerado par).

1º Tempo - impar/par par Futebol A quantidade de gols marcada no primeiro tempo é par (zero é considerado par).

Margem de Vitória Empate Futebol O jogo acaba em empate.

Margem de Vitória Casa por 3+ Futebol Casa ganha por 3 ou mais gols de diferença. Ex: 3:0, 4:1, 5:2, 6:2.

Margem de Vitória Casa por 2 Futebol Casa ganha por 2 gols de diferença. Ex: 2:0, 3:1, 4:2.

Margem de Vitória Casa por 1 Futebol Casa ganha por 1 gol de diferença. Ex: 1:0, 2:1, 3:2.

Margem de Vitória Fora por 1 Futebol Fora ganha por 1 gol de diferença. Ex: 0:1, 1:2, 2:3.

Margem de Vitória Fora por 2 Futebol Fora ganha por 2 gols de diferença. Ex: 0:2, 1:3, 2:4.

Margem de Vitória Fora por 3+ Futebol Fora ganha por 3 ou mais gols de diferença. Ex: 0:3, 1:4, 2:5, 2:6.

Resultado Exato 01:00 Futebol A partida acaba exatamente por 1:0

Vencedor do Encontro e 

Ambas Marcam
Casa e sim Futebol O time de casa vence a partida e ambas as pessoas equipes marcam gol.

Vencedor do Encontro e 

Ambas Marcam
Casa e não Futebol O time de casa vence a partida e uma ou as duas aquipes não marcam gol.



Vencedor do Encontro e 

Ambas Marcam
Empate e sim Futebol A partida acaba em empate e ambas as pessoas equipes marcam gol.

Vencedor do Encontro e 

Ambas Marcam
Empate e não Futebol A partida acaba em empate e uma ou as duas aquipes não marcam gol.

Vencedor do Encontro e 

Ambas Marcam
Fora e sim Futebol O time de fora vence a partida e ambas as pessoas equipes marcam gol.

Vencedor do Encontro e 

Ambas Marcam
Fora e não Futebol O time de fora vence a partida e uma ou as duas aquipes não marcam gol.

Quem Marca o Último Gol? nenhum Futebol A partida acaba de 0:0.

Quem Marca o Último Gol? Casa Futebol O time de casa marca o último gol na partida.

Quem Marca o Último Gol? Fora Futebol O time de fora marca o último gol na partida.

Quem Marca o 1º Gol? nenhum Futebol A partida acaba de 0:0.

Quem Marca o 1º Gol? Casa Futebol O time de casa marca o primeiro gol na partida.

Quem Marca o 1º Gol? Fora Futebol O time de fora marca o primeiro gol na partida.

1º Tempo - 1º gol nenhum Futebol O primeiro tempo acaba de 0:0.

1º Tempo - 1º gol Casa Futebol O time de casa marca o primeiro gol no primeiro tempo da partida.

1º Tempo - 1º gol Fora Futebol O time de fora marca o primeiro gol no primeiro tempo da partida.

Vencedor do 1º tempo Casa Futebol
Analisando somente primeiro tempo, o time de casa marca mais gols que o time de 

fora.

Vencedor do 1º tempo Empate Futebol
Analisando somente primeiro tempo, ambos os times marcam a mesma 

quantidade de gols.



Vencedor do 1º tempo Fora Futebol
Analisando somente primeiro tempo, o time de fora marca mais gols que o time de 

casa.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Casa/Casa Futebol Casa vence o intervalo e o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Empate/Casa Futebol O resultado do intervalo é empate e casa vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Fora/Casa Futebol Fora vence o intervalo e casa vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Casa/Empate Futebol Casa vence o intervalo e o resultado do jogo é empate.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Empate/Empate Futebol O resultado do intervalo é empate e o resultado do jogo é empate.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Fora/Empate Futebol Fora vence o intervalo e o resultado do jogo é empate.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Casa/Fora Futebol Casa vence o intervalo e fora vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Empate/Fora Futebol O resultado do interalo é empate e fora vence o jogo.

Vence ao Intervalo/Vence 

ao Final do Jogo
Fora/Fora Futebol Fora vence o intervalo e o jogo.

Chance dupla Casa ou Empate Futebol A partida acaba com vitória do time de casa ou empatada.

Chance dupla Casa ou Fora Futebol A partida acaba com vitória do time de casa ou vitória do time de fora.



Chance dupla Empate ou Fora Futebol A partida acaba empatada ou com vitória do time de fora.

Empate não tem aposta Casa Futebol
Casa vence, desconsiderando o resultado empate (caso a partida acabe em 

empate, essa opção de aposta é devolvida)

Empate não tem aposta Fora Futebol
Fora vence, desconsiderando o resultado empate (caso a partida acabe em 

empate, essa opção de aposta é devolvida)

Casa - Quantidade exata de 

gols
0 Futebol O time de casa não marca na partida.

Casa - Quantidade exata de 

gols
1 Futebol O time de casa marca exatamente 1 gol na partida.

Casa - Quantidade exata de 

gols
2 Futebol O time de casa marca exatamente 2 gols na partida.

Casa - Quantidade exata de 

gols
3+ Futebol O time de casa marca 3 ou mais gols na partida.

Fora - Quantidade exata de 

gols
0 Futebol O time de fora não marca na partida.

Fora - Quantidade exata de 

gols
1 Futebol O time de fora marca exatamente 1 gol na partida.

Fora - Quantidade exata de 

gols
2 Futebol O time de fora marca exatamente 2 gols na partida.

Fora - Quantidade exata de 

gols
3+ Futebol O time de fora marca 3 ou mais gols na partida.

Total de Gols no 1º Tempo mais de 0,5 Futebol
Analisando somente o primeiro tempo, a quantidade de gols marcada é maior que 

0,5

Total de Gols no 1º Tempo menos de 0,5 Futebol
Analisando somente o primeiro tempo, a quantidade de gols marcada é menor que 

0,5

Total de Gols no 1º Tempo mais de 1,5 Futebol
Analisando somente o primeiro tempo, a quantidade de gols marcada é maior que 

1,5

Total de Gols no 1º Tempo menos de 1,5 Futebol
Analisando somente o primeiro tempo, a quantidade de gols marcada é menor que 

1,5



Total de Gols no 1º Tempo mais de 2,5 Futebol
Analisando somente o primeiro tempo, a quantidade de gols marcada é maior que 

2,5

Total de Gols no 1º Tempo menos de 2,5 Futebol
Analisando somente o primeiro tempo, a quantidade de gols marcada é menor que 

2,5

2º Tempo - resultado exato 01:00 Futebol
O resultado contabilizando apenas o segundo tempo será exatamente o 

que foi apostado.

2º Tempo - resultado exato outro Futebol
O resultado contabilizando apenas o segundo tempo será diferente de todas 

as opções disponíveis

2º Tempo - 1º gol nenhum Futebol O primeiro tempo acaba 0:0.

2º Tempo - 1º gol Casa Futebol O time de casa marca o primeiro gol no segundo tempo da partida.

2º Tempo - 1º gol Fora Futebol O time de fora marca o primeiro gol no segundo tempo da partida.

Total de Escanteios no 

Jogo
mais de 8,5 Futebol Mais de X escanteios na partida somando os escanteios das duas equipes

Total de Escanteios no 

Jogo
menos de 8,5 Futebol Menos de X escanteios na partida somando os escanteios das duas equipes

Equipe com Mais 

Escanteios no Jogo
Casa Futebol Total de escanteios do time da casa é maior que os escanteios do time de fora.

Equipe com Mais 

Escanteios no Jogo
Empate Futebol Total de escanteios do time da casa é igual aos escanteios do time de fora.

Equipe com Mais 

Escanteios no Jogo
Fora Futebol Total de escanteios do time de fora é maior que os escanteios do time da casa

1º Tempo - Equipe com 

Mais Escanteios
Casa Futebol

Total de escanteios do time da casa no primeiro tempo é maior que os 

escanteios do time de fora no primeiro tempo.

1º Tempo - Equipe com 

Mais Escanteios
Empate Futebol

Total de escanteios do time da casa no primeiro tempo é igual aos escanteios 

do time de fora no primeiro tempo.

1º Tempo - Equipe com 

Mais Escanteios
Fora Futebol

Total de escanteios do time de fora no primeiro tempo é maior que os 

escanteios do time da casa no primeiro tempo



Total de Escanteios no 

Jogo, Par ou Ímpar?
impar Futebol A quantidade de escanteios no jogo é ímpar (zero é considerado par).

Total de Escanteios no 

Jogo, Par ou Ímpar?
par Futebol A quantidade de escanteios no jogo é par (zero é considerado par).

1º Escanteio nenhum Futebol Nenhum escanteio na partida

1º Escanteio Casa Futebol Time da casa tem o primeiro escanteio à favor

1º Escanteio Fora Futebol Time de fora tem o primeiro escanteio à favor

Que Jogador Marca o 

Último Gol?

Lichtsteiner, Stephan 

(ARS)
Futebol Jogador que marca o ultimo gol na partida.(somente nos 90').

Faixa de Escanteios 0-8 Futebol O resultado de escanteios das duas equipes somadas será entre a 0 e 8.

Faixa de Escanteios 09/nov Futebol O resultado de escanteios das duas equipes somadas será entre a 9 e 11.

Faixa de Escanteios 12+ Futebol O resultado de escanteios das duas equipes somadas será 12 ou mais.

Que Jogador Marca o 1º 

Gol?

Lichtsteiner, Stephan 

(ARS)
Futebol Jogador que marca o primeiro gol na partida.

Marca um Gol em 

Qualquer Momento do 

Jogo

Lichtsteiner, Stephan 

(ARS)
Futebol Jogador que marca um gol a qualquer momento na partida.

Fora - Total de gols no jogo mais de 0,5 Futebol A quantida de de gols que o time de fora marca na partida é maior que 0,5.

Fora - Total de gols no jogo menos de 0,5 Futebol A quantida de de gols que o time de fora marca na partida é menor que 0,5.

Casa - Total de gols no jogo mais de 2,5 Futebol
A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é maior que 2,5.

Casa - Total de gols no jogo menos de 2,5 Futebol A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é menor que 2,5.



Casa - Total de gols no jogo mais de 0,5 Futebol
A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é maior que 0,5.

Casa - Total de gols no jogo menos de 0,5 Futebol A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é menor que 0,5.

Fora - Total de gols no jogo mais de 2,5 Futebol A quantida de de gols que o time de fora marca na partida é maior que 2,5.

Fora - Total de gols no jogo menos de 2,5 Futebol A quantida de de gols que o time de fora marca na partida é menor que 2,5.

Casa - Total de gols no jogo mais de 4,5 Futebol
A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é maior que 4,5.

Casa - Total de gols no jogo menos de 4,5 Futebol A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é menor que 4,5.

Total de Gols no Jogo mais de 2,5 Futebol A quantidade de gols marcada na partida é maior que 2,5

Total de Gols no Jogo menos de 2,5 Futebol A quantidade de gols marcada na partida é menor que 2,5

Casa - Total de gols no jogo mais de 3,5 Futebol
A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é maior que 3,5.

Casa - Total de gols no jogo menos de 3,5 Futebol A quantida de de gols que o time de casa marca na partida é menor que 3,5.

Fora - Total de gols no jogo mais de 3,5 Futebol A quantida de de gols que o time de fora marca na partida é maior que 3,5.

Fora - Total de gols no jogo menos de 3,5 Futebol A quantida de de gols que o time de fora marca na partida é menor que 3,5.

Vencedor do Encontro Casa Mma_Ufc Casa vence o encontro

Vencedor do Encontro Fora Mma_Ufc Fora vence o encontro

Vencedor do Encontro Casa Tenis Casa vence o encontro



Vencedor do Encontro Fora Tenis Fora vence o encontro

Vencedor do 1º set Casa Tenis Casa vence o primeiro set do encontro

Vencedor do 1º set Fora Tenis Fora vence o primeiro set do encontro

Resultado exato 02:00 Tenis O resultado exato.

Total jogos mais de 18,5 Tenis Mais de X jogos(games) na partida

Total jogos menos de 18,5 Tenis Menos de X jogos(games) na partida

Resultado exado do 1º set 06:00 Tenis Resultado exato do primeiro set. (6x0)

Handicap de jogos Casa (-3,5) Tenis Casa vence com X (Games,Pontos) retirados do seu placar

Handicap de jogos Fora (+3,5) Tenis Casa vence com X (Games,Pontos) adicionados ao seu placar

Vencedor do 3º set Casa Voleibol Casa vence o terceiro set do encontro

Vencedor do 3º set Fora Voleibol Fora vence o terceiro set do encontro

Vencedor do 4º set Casa Voleibol Casa vence o quarto set do encontro

Vencedor do 4º set Fora Voleibol Fora vence o quarto set do encontro

Vencedor do 5º set Casa Voleibol Casa vence o quinto set do encontro

Vencedor do 5º set Fora Voleibol Fora vence o quinto set do encontro



marca o 10° ponto no 3º 

set (Ao Vivo)
1 Esporte: Voleibol Equipe 1 marcará o Xº Ponto no Xº Set.

marca o 10° ponto no 3º 

set (Ao Vivo)
2 Esporte: Voleibol Equipe 2 marcará o Xº Ponto no Xº Set.

Número de sets/melhor de 

5 (Ao Vivo)
3 Esporte: Voleibol A partida terminará com um total de 3 sets jogados

Número de sets/melhor de 

5 (Ao Vivo)
4 Esporte: Voleibol A partida terminará com um total de 4 sets jogados

Número de sets/melhor de 

5 (Ao Vivo)
5 Esporte: Voleibol A partida terminará com um total de 5 sets jogados

O placar final/1° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Ímpar Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do primeiro set será ímpar

O placar final/1° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Par Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do primeiro set será par

O placar final/2° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Ímpar Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do segundo set será ímpar

O placar final/2° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Par Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do segundo set será par

O placar final/3° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Ímpar Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do terceiro set será ímpar

O placar final/3° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Par Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do terceiro set será par

O placar final/4° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Ímpar Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do quarto set será ímpar

O placar final/4° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Par Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do quarto set será par

O placar final/5° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Ímpar Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do quinto set será ímpar

Glossário de Apostas Ao Vivo WSA



O placar final/5° set: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Par Esporte: Voleibol O total dos placares somandos do quinto set será par

Partida 2-Way (Ao Vivo) 1 Esporte: Voleibol Casa vence a Partida

Partida 2-Way (Ao Vivo) 2 Esporte: Voleibol Fora Vence a Partida

Quem ganhará o 1° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Voleibol Casa vence o primeiro set

Quem ganhará o 1° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Voleibol Fora vence o primeiro set

Quem ganhará o 2° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Voleibol Casa vence o segundo set

Quem ganhará o 2° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Voleibol Fora vence o segundo set

Quem ganhará o 3° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Voleibol Casa vence o terceiro set

Quem ganhará o 3° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Voleibol Fora vence o terceiro set

Quem ganhará o 4° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Voleibol Casa vence o quarto set

Quem ganhará o 4° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Voleibol Fora vence o quarto set

Quem ganhará o 5° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Voleibol Casa vence o quinto set

Quem ganhará o 5° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Voleibol Fora vence o quinto set

Resultado exato (Ao Vivo) 00:03 Esporte: Voleibol O resultado da partida será 0x3 Sets

Resultado exato (Ao Vivo) 01:03 Esporte: Voleibol O resultado da partida será 1x3 Sets



Resultado exato (Ao Vivo) 02:03 Esporte: Voleibol O resultado da partida será 2x3 Sets

Resultado exato (Ao Vivo) 03:00 Esporte: Voleibol O resultado da partida será 3x0 Sets

Resultado exato (Ao Vivo) 03:01 Esporte: Voleibol O resultado da partida será 3x1 Sets

Resultado exato (Ao Vivo) 03:02 Esporte: Voleibol O resultado da partida será 3x2 Sets

00:00-04:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

00:00-04:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.

00:00-04:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

00:00-09:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

00:00-09:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.

00:00-09:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

00:00-14:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

00:00-14:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

00:00-14:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

05:00-09:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

05:00-09:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.



05:00-09:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

10:00-14:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

10:00-14:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.

10:00-14:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

10:00-19:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

10:00-19:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.

10:00-19:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

15:00-19:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

15:00-19:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.

15:00-19:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

15:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca gol no intervalo especificado.

15:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca gol no intervalo especificado.

15:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

1ª Parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
0 Esporte: Futebol Não averá gols até o intervalo.

1ª Parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Averá 1 gol até o intervalo.



1ª Parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Averá 2 gols até o intervalo.

1ª Parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
3 Esporte: Futebol Averá 3 gols até o intervalo.

1ª Parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
4+ Esporte: Futebol Averá 4 ou mais gols até o intervalo.

20:00-24:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

20:00-24:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

20:00-24:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

20:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

20:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

20:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

25:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

25:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

25:00-29:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

2º tempo (Ao Vivo) 1 Esporte: Futebol O time 1 ganha esse periodo especificado.(Periodo analisado separado).

2º tempo (Ao Vivo) 2 Esporte: Futebol O time 2 ganha esse periodo especificado.(Periodo analisado separado).

2º tempo (Ao Vivo) X Esporte: Futebol Nenhuma equipe ganha nesse periodo especificado.(Periodo analisado separado).



30:00-34:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

30:00-34:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

30:00-34:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

30:00-39:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

30:00-39:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

30:00-39:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

35:00-39:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol O time 1 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

35:00-39:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol O time 2 marca o primeiro gol no intervalo especificado.

35:00-39:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado.

40:00-49:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol

O time de casa marca o primeiro gol no intervalo especificado. (Vale os acréscimos 

do primeiro tempo)

40:00-49:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol

O time de fora marca o primeiro gol no intervalo especificado. (Vale os acréscimos 

do primeiro tempo)

40:00-49:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado. (Vale os acréscimos do 

primeiro tempo)

40:00-HT Primeiro gol (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Futebol

O time de casa marca o primeiro gol no intervalo especificado. (Vale os acréscimos 

do primeiro tempo)

40:00-HT Primeiro gol (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Futebol

O time de fora marca o primeiro gol no intervalo especificado. (Vale os acréscimos 

do primeiro tempo)

40:00-HT Primeiro gol (Ao 

Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma das equipes marca gol no intervalo especificado. (Vale os acréscimos do 

primeiro tempo)



45:00-49:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol

O time de casa marca o primeiro gol no intervalo especificado. (45:00 refere-se ao 

início do segundo tempo)

45:00-49:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol

O time de fora marca o primeiro gol no intervalo especificado. (45:00 refere-se ao 

início do segundo tempo)

45:00-49:59 Primeiro gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma equipe marca o primeiro gol no intervalo especificado. 

(45:00 refere-se ao início do segundo tempo)

Ambas as equipes marcam 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Somente uma ou nenhuma das equipes marcará gol na partida.

Ambas as equipes marcam 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol As 2 equipes marcarão gol na partida.

Ambas os times marcam/1º 

tempo (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Somente uma ou nenhuma das equipes marcará gol no primeiro tempo.

Ambas os times marcam/1º 

tempo (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol As 2 equipes marcarão gol no primeiro tempo.

Chance Dupla (Ao Vivo) 12 Esporte: Futebol A partida acaba com vitória do time de casa ou empatada.

Chance Dupla (Ao Vivo) 1X Esporte: Futebol A partida acaba com vitória do time de casa ou vitória do time de fora.

Chance Dupla (Ao Vivo) X2 Esporte: Futebol A partida acaba empatada ou com vitória do time de fora.

Chance Dupla 1º tempo 

(Ao Vivo)
12 Esporte: Futebol Casa vence o primeiro tempo ou o resultado do primeiro tempo é empate.

Chance Dupla 1º tempo 

(Ao Vivo)
1X Esporte: Futebol Casa vence o primeiro tempo ou fora vence o primeiro tempo

Chance Dupla 1º tempo 

(Ao Vivo)
X2 Esporte: Futebol O resultado do primeiro tempo é empate ou fora vence o primeiro tempo

Equipe com mais 

gols/00:00-04:59 (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Time de casa marca mais gols que o time de fora no intervalo especificado.

Equipe com mais 

gols/00:00-04:59 (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Time de fora marca mais gols que o time de fora no intervalo especificado.



Equipe com mais 

gols/00:00-04:59 (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Ambas as equipes marcam o mesmo número de gols no intervalo especificado.

Equipe com mais 

gols/40:00-49:59 (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol

Time de casa marca mais gols que o time de fora no intervalo especificado. 

(Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Equipe com mais 

gols/40:00-49:59 (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol

Time de fora marca mais gols que o time de casa no intervalo especificado. 

(Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Equipe com mais 

gols/40:00-49:59 (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Ambas as equipes marcam o mesmo número de gols no intervalo especificado.

 (Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Equipe com mais 

gols/40:00-HT (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol

Time de casa marca mais gols que o time de fora no intervalo especificado. 

(Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Equipe com mais 

gols/40:00-HT (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol

Time de fora marca mais gols que o time de casa no intervalo especificado. 

(Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Equipe com mais 

gols/40:00-HT (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Ambas as equipes marcam o mesmo número de gols no intervalo especificado.

 (Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Equipe com mais 

gols/45:00-49:59 (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol

Time de casa marca mais gols que o time de fora no intervalo especificado. 

(45:00 refere-se ao início do segundo tempo)

Equipe com mais 

gols/45:00-49:59 (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol

Time de fora marca mais gols que o time de casa no intervalo especificado. 

(45:00 refere-se ao início do segundo tempo)

Equipe com mais 

gols/45:00-49:59 (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma equipe marca o primeiro gol no intervalo especificado. 

(45:00 refere-se ao início do segundo tempo)

Equipe que marca o 1° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Time de casa marca o primeiro gol da partida

Equipe que marca o 1° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Time de Fora marca o primeiro gol da partida

Equipe que marca o 1° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma equipe marca o primeiro gol na partida

Equipe que marca o 2° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Time de Casa marca o 2° gol na partida

Equipe que marca o 2° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Time de Fora marca o 2° gol na partida



Equipe que marca o 2° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma equipe marca o 2° gol na partida

Equipe que marca o 3° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Time de Casa marca o 3° gol na partida

Equipe que marca o 3° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Time de Fora marca o 3° gol na partida

Equipe que marca o 3° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma equipe marca o 3° gol na partida

Expulsão (Ao Vivo) Não Esporte: Futebol Nenhum jogador foi expulso da partida

Expulsão (Ao Vivo) Sim Esporte: Futebol Um ou mais jogadores foram expulsos da partida

Expulsão 46º -60º minuto 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Nenhum jogador foi expulso no intervalo de tempo mencionado.

Expulsão 46º -60º minuto 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Um ou mais jogadores foram expulsos nesse intervalo de tempo.

Expulsão 46º -60º minuto 

Equipe 1 (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Nenhum jogador do time de Casa foi expulso nesse intervalo de tempo.

Expulsão 46º -60º minuto 

Equipe 1 (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Um ou mais jogadores do time de Casa foram expulsos nesse intervalo de tempo.

Expulsão 46º -60º minuto 

Equipe 2 (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Nenhum jogador do time de Fora foi expulso nesse intervalo de tempo.

Expulsão 46º -60º minuto 

Equipe 2 (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Um ou mais jogadores do time de Fora foram expulsos nesse intervalo de tempo.

Expulsão 61º -75º minuto 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Nenhum jogador foi expulso no intervalo de tempo mencionado.

Expulsão 61º -75º minuto 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Um ou mais jogadores foram expulsos nesse intervalo de tempo.

Expulsão 61º -75º minuto 

Equipe 1 (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Nenhum jogador do time de Casa foi expulso nesse intervalo de tempo.



Expulsão 61º -75º minuto 

Equipe 1 (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Um ou mais jogadores do time de Casa foram expulsos nesse intervalo de tempo.

Expulsão 61º -75º minuto 

Equipe 2 (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Nenhum jogador do time de Fora foi expulso nesse intervalo de tempo.

Expulsão 61º -75º minuto 

Equipe 2 (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Um ou mais jogadores do time de Fora foram expulsos nesse intervalo de tempo.

ganha na prorrogação (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Futebol Casa vence na prorrogação. (Somente prorrogação)

ganha na prorrogação (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Futebol Fora vence na prorrogação. (somente prorrogação)

ganha na prorrogação (Ao 

Vivo)
X Esporte: Futebol A prorrogação acaba empate. (Sem ganhadores da prorrogação)

ganha resto do 

jogo/intervalo (0:1) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo até o intervalo a partir do placar 0x1. (ex: 2x1)

ganha resto do 

jogo/intervalo (0:1) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo até o intervalo a partir do placar 0x1. (ex:0x2)

ganha resto do 

jogo/intervalo (0:1) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado até o intervalo a partir do placar 0x1. (ex: 1x1)

ganha resto do 

jogo/intervalo (0:2) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo até o intervalo a partir do placar 0x2. (ex: 3x2)

ganha resto do 

jogo/intervalo (0:2) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo até o intervalo a partir do placar 0x2. (ex:0x3)

ganha resto do 

jogo/intervalo (0:2) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado até o intervalo a partir do placar 0x2. (ex: 2x2)

ganha resto do tempo (0:1) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 0x1. (ex: 1x1)

ganha resto do tempo (0:1) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 0x1. (ex: 0x2)



ganha resto do tempo (0:1) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 0x1. (ex: 0x1)

ganha resto do tempo (0:2) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 0x2. (ex: 1x2)

ganha resto do tempo (0:2) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 0x2. (ex: 0x3)

ganha resto do tempo (0:2) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 0x2. (ex: 0x2)

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:0) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x0. (ex: 2x0) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:0) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x0. (ex: 1x1) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:0) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 1x0. (ex: 1x0) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:1) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x1. (ex: 2x1) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:1) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x1. (ex: 1x2) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:1) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 1x1. (ex: 1x1) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:2) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x2. (ex: 2x2) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:2) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x2. (ex: 1x3) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:2) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 1x2. (ex: 1x2) (Somente prorrogação).



ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:3) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x3. (ex: 2x3) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:3) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x3. (ex: 1x4) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (1:3) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 1x3. (ex: 1x3) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (2:2) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 2x2. (ex: 3x2) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (2:2) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 2x2. (ex: 2x3) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (2:2) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 2x2. (ex: 2x2) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (3:2) (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Futebol Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 3x2. (ex: 4x2) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (3:2) (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Futebol Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 3x2. (ex: 3x3) (Somente prorrogação).

ganha resto do tempo/só 

prorrogação (3:2) (Ao 

Vivo)

X Esporte: Futebol O jogo fica empatado a partir do placar 3x2. (ex: 3x2) (Somente prorrogação).

GOL (Ao Vivo)
Alemanha marca 1 ou 

mais gols
Esporte: Futebol O time escolhido marca um ou mais gols.

GOL (Ao Vivo)
Alemanha NÃO marca 

gol
Esporte: Futebol O time escolhido não marca gols.

GOL (Ao Vivo)
Bielorrússia marca 1 

ou mais gols
Esporte: Futebol O time escolhido marca um ou mais gols.

GOL (Ao Vivo)
Bielorrússia NÃO 

marca gol
Esporte: Futebol O time escolhido não marca gols.



GOL (Ao Vivo)
Dinamarca marca 1 ou 

mais gols
Esporte: Futebol O time escolhido marca um ou mais gols.

GOL (Ao Vivo)
Dinamarca NÃO marca 

gol
Esporte: Futebol O time escolhido não marca gols.

GOL (Ao Vivo)
Irlanda marca 1 ou 

mais gols
Esporte: Futebol O time escolhido marca um ou mais gols.

GOL (Ao Vivo) Irlanda NÃO marca gol Esporte: Futebol O time escolhido não marca gols.

GOL (Ao Vivo)
Portugal marca 1 ou 

mais gols
Esporte: Futebol O time escolhido marca um ou mais gols.

GOL (Ao Vivo)
Portugal NÃO marca 

gol
Esporte: Futebol O time escolhido não marca gols.

GOL (Ao Vivo)
Suíça marca 1 ou mais 

gols
Esporte: Futebol O time escolhido marca um ou mais gols.

GOL (Ao Vivo) Suíça NÃO marca gol Esporte: Futebol O time escolhido não marca gols.

Gol entre 61º - 75º minuto 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 60:00 a 74:59

Gol entre 61º - 75º minuto 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 60:00 a 74:59

Gol entre 76º - 90º 

minuto/FT (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol

Não haverá gol no período de 75:00 até o fim do tempo regulamentar. 

(Vale os acréscimos do segundo tempo)

Gol entre 76º - 90º 

minuto/FT (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol

Haverá ao menos 1 gol no período de 75:00 até o fim do tempo regulamentar. 

(Vale os acréscimos do segundo tempo)

Gol entre o 11º - 15º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 11:00 a 15:00

Gol entre o 11º - 15º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 11:00 a 15:00

Gol entre o 16º - 20º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 16:00 a 20:00



Gol entre o 16º - 20º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 16:00 a 20:00

Gol entre o 16º - 30º 

minuto (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 16:00 a 30:00

Gol entre o 16º - 30º 

minuto (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 16:00 a 30:00

Gol entre o 1º - 10º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 1:00 a 10:00

Gol entre o 1º - 10º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 1:00 a 10:00

Gol entre o 1º - 5º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 1:00 a 5:00

Gol entre o 1º - 5º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 1:00 a 5:00

Gol entre o 1º -15º minuto 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 1:00 a 15:00

Gol entre o 1º -15º minuto 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 1:00 a 15:00

Gol entre o 21º - 25º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 21:00 a 25:00

Gol entre o 21º - 25º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 21:00 a 25:00

Gol entre o 26º - 30º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 26:00 a 30:00

Gol entre o 26º - 30º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 26:00 a 30:00

Gol entre o 31º - 35º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 31:00 a 35:00

Gol entre o 31º - 35º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 31:00 a 35:00



Gol entre o 31º - 45º 

minuto/HT (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol

Não haverá gol no período de 30:00 até o fim do primeiro tempo. (Vale os 

acréscimos do primeiro tempo)

Gol entre o 31º - 45º 

minuto/HT (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol

Haverá ao menos 1 gol no período de 30:00 até o fim do primeiro tempo. 

(Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Gol entre o 36º - 40º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 36:00 a 40:00

Gol entre o 36º - 40º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 36:00 a 40:00

Gol entre o 41º - 45º 

minuto/HT (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol

Não haverá gol no período de 40:00 até o fim do primeiro tempo. (Vale os 

acréscimos do primeiro tempo)

Gol entre o 41º - 45º 

minuto/HT (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol

Haverá ao menos 1 gol no período de 40:00 até o fim do primeiro tempo. 

(Vale os acréscimos do primeiro tempo)

Gol entre o 46º - 60º 

minuto (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 46:00 a 60:00

Gol entre o 46º - 60º 

minuto (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 46:00 a 60:00

Gol entre o 6º - 10º (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 6:00 a 10:00

Gol entre o 6º - 10º (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 6:00 a 10:00

Gol entre o 76º - 85º 

minuto (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 76:00 a 85:00

Gol entre o 76º - 85º 

minuto (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 76:00 a 85:00

Gol entre o 91º - 105º 

minuto (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Futebol Não haverá gol no período de 91:00 a 105:00

Gol entre o 91º - 105º 

minuto (Ao Vivo)
SIM Esporte: Futebol Haverá ao menos 1 gol no período de 91:00 a 105:00

Goleador (Ao Vivo) Aaronson Esporte: Futebol
O jogador especificado marca um gol a qualquer momento da partida. (Válido 

somente para tempo regulamentar e acréscimos. Gol contra não vale)



Gols/1º tempo (Ao Vivo) 0-1 Esporte: Futebol A quantidade de gols marcados no primeiro tempo é 0 ou 1.

Gols/1º tempo (Ao Vivo) 1 ou mais Esporte: Futebol São marcados 1 ou mais gols no primero tempo

Gols/1º tempo (Ao Vivo) 2 ou mais Esporte: Futebol São marcados 2 ou mais gols no primero tempo

Gols/1º tempo (Ao Vivo) Nenhum gol Esporte: Futebol Nenhuma equipe marca gol no primero tempo

Intervalo (Ao Vivo) 1 Esporte: Futebol O time 1 ganha esse periodo especificado.(Periodo analisado separado).

Intervalo (Ao Vivo) 2 Esporte: Futebol O time 1 ganha esse periodo especificado.(Periodo analisado separado).

Intervalo (Ao Vivo) X Esporte: Futebol Nenhuma equipe ganha nesse periodo especificado.(Periodo analisado separado).

marca 1° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 1º gol na prorrogação (valido apenas gols da prorrogação)

marca 1° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 1º gol na prorrogação (valido apenas gols da prorrogação)

marca 1° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma das equipes marcará o 1º gol na prorrogação (valido apenas gols da 

prorrogação)

marca 2° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 2º gol da partida incluindo prorrogação

marca 2° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 2º gol da partida incluindo prorrogação

marca 2° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 2º gol na partida incluindo prorrogação

marca 2° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 2º gol na prorrogação (valido apenas gols da prorrogação)

marca 2° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 2º gol na prorrogação (valido apenas gols da prorrogação)



marca 2° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma das equipes marcará o 2º gol na prorrogação (valido apenas gols da 

prorrogação)

marca 3° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 3º gol da partida incluindo prorrogação

marca 3° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 3º gol da partida incluindo prorrogação

marca 3° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 3º gol na partida incluindo prorrogação

marca 3° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 3º gol na prorrogação (valido apenas gols da prorrogação)

marca 3° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 3º gol na prorrogação (valido apenas gols da prorrogação)

marca 3° gol na 

prorrogação (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol

Nenhuma das equipes marcará o 3º gol na prorrogação (valido apenas gols da 

prorrogação)

marca 4° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 4º gol da partida incluindo prorrogação

marca 4° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 4º gol da partida incluindo prorrogação

marca 4° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 4º gol na partida incluindo prorrogação

marca 5° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 5º gol da partida incluindo prorrogação

marca 5° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 5º gol da partida incluindo prorrogação

marca 5° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 5º gol na partida incluindo prorrogação

marca 6° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 6º gol da partida incluindo prorrogação

marca 6° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 6º gol da partida incluindo prorrogação



marca 6° gol (incluindo 

prorrogação) (Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 6º gol na partida incluindo prorrogação

marca o 1° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 1º gol da partida no primeiro tempo

marca o 1° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 1º gol da partida no primeiro tempo

marca o 1° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 1º gol no primeiro tempo

marca o 2° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 2º gol da partida no primeiro tempo

marca o 2° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 2º gol da partida no primeiro tempo

marca o 2° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 2º gol no primeiro tempo

marca o 3° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 3º gol da partida no primeiro tempo

marca o 3° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 3º gol da partida no primeiro tempo

marca o 3° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 3º gol no primeiro tempo

marca o 4° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 4º gol da partida no primeiro tempo

marca o 4° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 4º gol da partida no primeiro tempo

marca o 4° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 4º gol no primeiro tempo

marca o 5° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 5º gol da partida no primeiro tempo

marca o 5° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 5º gol da partida no primeiro tempo



marca o 5° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 5º gol no primeiro tempo

marca o 6° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 irá marcar o 6º gol da partida no primeiro tempo

marca o 6° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 irá marcar o 6º gol da partida no primeiro tempo

marca o 6° gol/1º tempo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Futebol Nenhuma das equipes marcará o 6º gol no primeiro tempo

Meio tempo-Resultado (Ao 

Vivo)
00:00 Esporte: Futebol Placar exato do primeiro tempo

Meio tempo-Resultado (Ao 

Vivo)
00:01 Esporte: Futebol Placar exato do primeiro tempo

Minuto do primeiro gol (Ao 

Vivo)
1. - 29. min. Esporte: Futebol Minuto exato do primeiro gol.

Minuto do primeiro gol (Ao 

Vivo)
30. min. ou mais tarde Esporte: Futebol Minuto exato do primeiro gol.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
0 Esporte: Futebol A partida NÃO terá gols

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Futebol A partida deverá ter exatamente 1 gols

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Futebol A partida deverá ter exatamente 2 gols

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
3 Esporte: Futebol A partida deverá ter exatamente 3 gols

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
4 Esporte: Futebol A partida deverá ter exatamente 4 gols

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
5 Esporte: Futebol A partida deverá ter exatamente 5 gols

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
6+ Esporte: Futebol A partida deverá ter 6 ou mais gols



Partida (Ao Vivo) 1 Esporte: Futebol Equipe 1 vence a partida

Partida (Ao Vivo) 2 Esporte: Futebol Equipe 2 vence a partida

Partida (Ao Vivo) X Esporte: Futebol A partida terminará em empate

passa à rodada seguinte 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Equipe 1 passará para proxima rodada

passa à rodada seguinte 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Equipe 2 passará para proxima rodada

Próximo Marcador (0:0) 

(Ao Vivo)
Aaronson Esporte: Futebol Jogador que marca o proximo gol a partir do placar especificado.

Quantos gols (Ao Vivo) 0-1 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 1 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-10 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 10 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-11 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 11 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-12 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 12 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-2 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 2 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-3 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 3 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-4 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 4 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-5 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 5 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-6 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 6 gols



Quantos gols (Ao Vivo) 0-7 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 7 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-8 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 8 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-9 Esporte: Futebol A partida terá de 0 a 9 gols

Quantos gols (Ao Vivo) 1 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 1 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 10 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 10 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 11 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 11 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 12 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 12 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 13 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 13 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 2 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 2 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 3 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 3 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 4 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 4 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 5 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 5 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 6 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 6 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 7 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 7 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) 8 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 8 ou mais gols



Quantos gols (Ao Vivo) 9 ou mais Esporte: Futebol A partida terá 9 ou mais gols

Quantos gols (Ao Vivo) Nenhum gol Esporte: Futebol A partida NÂo terá gols

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
0-1 Esporte: Futebol Deverá ter de 0 a 1 gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
0-2 Esporte: Futebol Deverá ter de 0 a 2 gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
0-3 Esporte: Futebol Deverá ter de 0 a 3 gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
1 ou mais Esporte: Futebol Deverá ter 1 ou mais gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
2 ou mais Esporte: Futebol Deverá ter 2 ou mais gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
3 ou mais Esporte: Futebol Deverá ter 3 ou mais gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
4 ou mais Esporte: Futebol Deverá ter 4 ou mais gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols 

(Prorrogação) (Ao Vivo)
Nenhum gol Esporte: Futebol NÂO terá gols no periodo de prorrogação.

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
0-2 Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter de 0 a 2 gols (valido os gols de ambas esquipes)

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
0-3 Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter de 0 a 3 gols (valido os gols de ambas esquipes)

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
0-4 Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter de 0 a 4 gols (valido os gols de ambas esquipes)

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
0-5 Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter de 0 a 5 gols (valido os gols de ambas esquipes)

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
3 ou mais Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter 3 ou mais gols (valido os gols de ambas esquipes)



Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
4 ou mais Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter 4 ou mais gols (valido os gols de ambas esquipes)

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
5 ou mais Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter 5 ou mais gols (valido os gols de ambas esquipes)

Quantos gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
6 ou mais Esporte: Futebol O primeiro tempo deve ter 6 ou mais gols (valido os gols de ambas esquipes)

Resultado (Ao Vivo) 00:00 Esporte: Futebol Placar final da partida (não inclui prorrogação)

Resultado (Ao Vivo) 00:01 Esporte: Futebol Placar final da partida (não inclui prorrogação)

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
00:00 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
00:01 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
00:02 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
00:03 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
00:04 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
00:05 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
01:00 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
01:01 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
01:02 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
01:03 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).



Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
01:04 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
02:00 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
02:01 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
02:02 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
02:03 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
03:00 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
03:01 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
03:02 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
04:00 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
04:01 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Resultado exato da 

prorrogação (Ao Vivo)
05:00 Esporte: Futebol Placar exato somente da prorrogação. (não vale os 90 min de jogo).

Segunda expulsão (Ao 

Vivo)
NÃO Esporte: Futebol NÃO irá ter uma segunda expulsão na partida

Segunda expulsão (Ao 

Vivo)
SIM Esporte: Futebol Irá ter uma segunda expulsão na partida

Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
min 01-15 Esporte: Futebol Time 1 ou 2, marcará gols no intervalo de 1 à 15 minutos.

Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
min 16-30 Esporte: Futebol Time 1 ou 2, marcará gols no intervalo de 16 à 30 minutos.



Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
min 31-45 Esporte: Futebol Time 1 ou 2, marcará gols no intervalo de 31 à 45 minutos.

Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
min 46-60 Esporte: Futebol Time 1 ou 2, marcará gols no intervalo de 46 à 60 minutos.

Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
min 61-75 Esporte: Futebol Time 1 ou 2, marcará gols no intervalo de 61 à 75 minutos.

Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
min 76-90 Esporte: Futebol Time 1 ou 2, marcará gols no intervalo de 76 à 90 minutos.

Tempo de marcação do 1° 

gol (Ao Vivo)
Sem golo Esporte: Futebol Não averá gols na partida.

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
0 Esporte: Futebol Time 1 NÂO deverá marcar na partida

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 1 gol na partida

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 2 gols na partida

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
3+ Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 3 ou mais gols na partida

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-1 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar de 0 a 1 gols na partida

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-2 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar de 0 a 2 gols na partida

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-3 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar de 0 a 3 gols na partida

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-4 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar de 0 a 4 gols na partida

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-5 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar de 0 a 5 gols na partida

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
1 ou mais Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 1 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)



Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
2 ou mais Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 2 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
3 ou mais Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 3 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
4 ou mais Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 4 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
5 ou mais Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 5 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
6 ou mais Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 6 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
Nenhum gol Esporte: Futebol Time 1 NÃO marcará gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 1: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
0 Esporte: Futebol Time 1 NÃO marcará gols (apenas no primeiro tempo).

Time 1: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar exatamente 1 gol (apenas no primeiro tempo).

Time 1: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar exatamente 2 gols (apenas no primeiro tempo).

Time 1: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
3+ Esporte: Futebol Time 1 deverá marcar 3 ou mais gols (apenas no primeiro tempo).

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
0 Esporte: Futebol Time 2 NÂO deverá marcar na partida

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 1 gol na partida

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 2 gols na partida

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
3+ Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 3 ou mais gols na partida

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-1 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar de 0 a 1 gols na partida



Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-2 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar de 0 a 2 gols na partida

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-3 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar de 0 a 3 gols na partida

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-4 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar de 0 a 4 gols na partida

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-5 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar de 0 a 5 gols na partida

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
1 ou mais Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 1 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
2 ou mais Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 2 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
3 ou mais Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 3 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
4 ou mais Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 4 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
5 ou mais Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 5 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
6 ou mais Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 6 ou mais gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
Nenhum gol Esporte: Futebol Time 2 NÃO marcará gols na partida (não inclui prorrogação)

Time 2: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
0 Esporte: Futebol Time 2 NÃO marcará gols (apenas no primeiro tempo).

Time 2: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar exatamente 1 gol (apenas no primeiro tempo).

Time 2: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar exatamente 2 gols (apenas no primeiro tempo).

Time 2: Gols no 1º tempo 

(Ao Vivo)
3+ Esporte: Futebol Time 2 deverá marcar 3 ou mais gols (apenas no primeiro tempo).



Vencedor da Taça (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Futebol Time 1 Ganha o Campeonato

Vencedor da Taça (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Futebol Time 2 Ganha o Campeonato

Equipe que ganha o 1° 4ºo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Basquete Time 1 ganhará o 1º quarto.

Equipe que ganha o 1° 4ºo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Basquete Time 2 ganhará o 1º quarto.

Equipe que ganha o 1° 4ºo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Basquete O 1º quarto finalizará empate.

Equipe que ganha o 2° 4ºo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Basquete Time 1 ganhará o 2º quarto.

Equipe que ganha o 2° 4ºo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Basquete Time 2 ganhará o 2º quarto.

Equipe que ganha o 2° 4ºo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Basquete O 2º quarto finalizará empate.

Equipe que ganha o 3° 4ºo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Basquete Time 1 ganhará o 3º quarto.

Equipe que ganha o 3° 4ºo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Basquete Time 2 ganhará o 3º quarto.

Equipe que ganha o 3° 4ºo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Basquete O 3º quarto finalizará empate.

Equipe que ganha o 4° 4ºo 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Basquete Time 1 ganhará o 4º quarto.

Equipe que ganha o 4° 4ºo 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Basquete Time 2 ganhará o 4º quarto.

Equipe que ganha o 4° 4ºo 

(Ao Vivo)
X Esporte: Basquete O 4º quarto finalizará empate.

Intervalo (Ao Vivo) 1 Esporte: Basquete Time 1 ganhará até o intervalo.



Intervalo (Ao Vivo) 2 Esporte: Basquete Time 2 ganhará até o intervalo.

Intervalo (Ao Vivo) X Esporte: Basquete A partida terminará Empate.(Não inclui prorrogação)

Mais de/Menos de 25.5/1º 

quarto (Ao Vivo)
Mais de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º quarto do time 1 e 2, deve ser Maior que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/1º 

quarto (Ao Vivo)
Menos de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º quarto do time 1 e 2, deve ser Menor que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/2º 

quarto (Ao Vivo)
Mais de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 2º quarto do time 1 e 2, deve ser Maior que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/2º 

quarto (Ao Vivo)
Menos de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 2º quarto do time 1 e 2, deve ser Menor que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/3º 

quarto (Ao Vivo)
Mais de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 3º quarto do time 1 e 2, deve ser Maior que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/3º 

quarto (Ao Vivo)
Menos de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 3º quarto do time 1 e 2, deve ser Menor que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/4º 

quarto (Ao Vivo)
Mais de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 4º quarto do time 1 e 2, deve ser Maior que 25.5.

Mais de/Menos de 25.5/4º 

quarto (Ao Vivo)
Menos de 25.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 4º quarto do time 1 e 2, deve ser Menor que 25.5.

Mais de/Menos de 

68.5/Intervalo (Ao Vivo)
Mais de 68.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º e 2º quarto do time 1 e 2, deve ser Maior que 68.5.

Mais de/Menos de 

68.5/Intervalo (Ao Vivo)
Menos de 68.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º e 2º quarto do time 1 e 2, deve ser Menor que 68.5.

Mais de/Menos de 

69.5/Intervalo (Ao Vivo)
Mais de 69.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º e 2º quarto do time 1 e 2, deve ser Maior que 69.5.

Mais de/Menos de 

69.5/Intervalo (Ao Vivo)
Menos de 69.5 Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º e 2º quarto do time 1 e 2, deve ser Menor que 69.5.

Mais/Menos 116.5 (Ao 

Vivo)
Mais de 116.5 Esporte: Basquete O somatório do resultado final da partida, do time 1 e 2, deve ser Maior que 116.5.



Mais/Menos 116.5 (Ao 

Vivo)
Menos de 116.5 Esporte: Basquete O somatório do resultado final da partida, do time 1 e 2, deve ser Menor que 116.5.

Mais/Menos 242.5 (Ao 

Vivo)
Mais de 242.5 Esporte: Basquete O somatório do resultado final da partida, do time 1 e 2, deve ser Maior que 242.5.

Mais/Menos 242.5 (Ao 

Vivo)
Menos de 242.5 Esporte: Basquete O somatório do resultado final da partida, do time 1 e 2, deve ser Menor que 242.5.

Par/Ímpa no 1° quarto (Ao 

Vivo)
Ímpar Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado ÍMPAR

Par/Ímpa no 1° quarto (Ao 

Vivo)
Par Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 1º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado PAR.

Par/Ímpa no 2° quarto (Ao 

Vivo)
Ímpar Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 2º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado ÍMPAR.

Par/Ímpa no 2° quarto (Ao 

Vivo)
Par Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 2º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado PAR.

Par/Ímpa no 3° quarto (Ao 

Vivo)
Ímpar Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 3º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado ÍMPAR.

Par/Ímpa no 3° quarto (Ao 

Vivo)
Par Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 3º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado PAR.

Par/Ímpa no 4° quarto (Ao 

Vivo)
Ímpar Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 4º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado ÍMPAR.

Par/Ímpa no 4° quarto (Ao 

Vivo)
Par Esporte: Basquete O somatório dos pontos do 2º quarto do time 1 e 2, deverá ter um resultado PAR.

Partida (Ao Vivo) 1 Esporte: Basquete Time 1 vencerá a partida. (Não inclui prorrogação)

Partida (Ao Vivo) 2 Esporte: Basquete Time 2 vencerá a partida. (Não inclui prorrogação)

Partida (Ao Vivo) X Esporte: Basquete A partida terminará Empate.(Não inclui prorrogação)

Partida 2-Way (Ao Vivo) 1 Esporte: Basquete Time 1 vencerá a partida. (Inclui prorrogação)



Partida 2-Way (Ao Vivo) 2 Esporte: Basquete Time 2 vencerá a partida. (Inclui prorrogação)

Resultado do jogo: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Ímpar Esporte: Basquete O somatório do resultado final da partida, do time 1 e 2, deverá ser ÍMPAR.

Resultado do jogo: 

par/ímpar (Ao Vivo)
Par Esporte: Basquete O somatório do resultado final da partida, do time 1 e 2, deverá ser PAR.

Time 1: Mais/Menos (Ao 

Vivo)

Mais de 100.5 Ateneo 

Blue Eagles
Esporte: Basquete O time 1 tem que fazer mais de 100,5 pontos.

Time 1: Mais/Menos (Ao 

Vivo)

Menos de 99.5 

Slovenia
Esporte: Basquete O time 1 tem que fazer menos de 99,5 pontos.

Time 1: Mais/Menos (Ao 

Vivo)

Menos de 99.5 Talk 'n 

Text Propang Texters
Esporte: Basquete O time 1 tem que fazer menos de 99,5 pontos.

Time 1: Mais/Menos (Ao 

Vivo)

Menos de 99.5 

Washington Mystics
Esporte: Basquete O time 1 tem que fazer menos de 99,5 pontos

Time 2: Mais/Menos (Ao 

Vivo)

Mais de 100.5 Alba 

Berlim
Esporte: Basquete O time 2 tem que fazer mais de 100,5 pontos.

Time 2: Mais/Menos (Ao 

Vivo)

Mais de 100.5 Asvel 

Lyon-Villeurbanne
Esporte: Basquete O time 2 tem que fazer mais de 100,5 pontos.

1° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
0 Esporte: Hoquei_No_Gelo Primeira parte total de gols exatos.

1° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Primeira parte total de gols exatos.

1° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Primeira parte total de gols exatos.

1° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
3 Esporte: Hoquei_No_Gelo Primeira parte total de gols exatos.

1° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
4+ Esporte: Hoquei_No_Gelo Primeira parte total de gols exatos.

1° Period - Team 1 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 1 não marca nenhum um gol no primeiro periodo



1° Period - Team 1 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 1 marca pelo menos um gol no primeiro periodo

1° Period - Team 2 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 2 não marca nenhum um gol no primeiro periodo

1° Period - Team 2 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 2 marca pelo menos um gol no primeiro periodo

2° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
0 Esporte: Hoquei_No_Gelo Segunda parte total de gols exatos.

2° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Segunda parte total de gols exatos.

2° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Segunda parte total de gols exatos.

2° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
3 Esporte: Hoquei_No_Gelo Segunda parte total de gols exatos.

2° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
4+ Esporte: Hoquei_No_Gelo Segunda parte total de gols exatos.

2° Period - Team 1 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 1 não marca nenhum um gol no segundo periodo

2° Period - Team 1 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 1 marca pelo menos um gol no segundo periodo

2° Period - Team 2 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 2 não marca nenhum um gol no segundo periodo

2° Period - Team 2 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 2 marca pelo menos um gol no segundo periodo

3° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
0 Esporte: Hoquei_No_Gelo Terceira parte total de gols exatos.

3° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Terceira parte total de gols exatos.



3° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Terceira parte total de gols exatos.

3° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
3 Esporte: Hoquei_No_Gelo Terceira parte total de gols exatos.

3° parte - Numero exato de 

gols (Ao Vivo)
4+ Esporte: Hoquei_No_Gelo Terceira parte total de gols exatos.

3° Period - Team 1 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 1 não marca nenhum um gol no terceiro periodo.

3° Period - Team 1 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 1 marca pelo menos um gol no terceiro periodo.

3° Period - Team 2 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 2 não marca nenhum um gol no terceiro periodo.

3° Period - Team 2 to 

score at least one goal? 

(Ao Vivo)

SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Equipe 2 marca pelo menos um gol no terceiro periodo.

Ambas as equipes marcam 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Ambas as equipes não marcam na partida.

Ambas as equipes marcam 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Ambas as equipes marcam na partida.

Chance Dupla (Ao Vivo) 12 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Fora. (Resultado da partida)

Chance Dupla (Ao Vivo) 1X Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Empate. (Resultado da Partida)

Chance Dupla (Ao Vivo) X2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Empate ou Fora. ( Resultado da Partida)

Chance Dupla 1° period 

(Ao Vivo)
12 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Fora no primeiro periodo.

Chance Dupla 1° period 

(Ao Vivo)
1X Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Empate no primeiro periodo.



Chance Dupla 1° period 

(Ao Vivo)
X2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Empate ou Fora no primeiro periodo.

Chance Dupla 2° period 

(Ao Vivo)
12 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Fora no segundo periodo.

Chance Dupla 2° period 

(Ao Vivo)
1X Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Empate no segundo periodo.

Chance Dupla 2° period 

(Ao Vivo)
X2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Empate ou Fora no segundo periodo.

Chance Dupla 3° period 

(Ao Vivo)
12 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Fora no terceiro periodo.

Chance Dupla 3° period 

(Ao Vivo)
1X Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ou Empate no terceiro periodo.

Chance Dupla 3° period 

(Ao Vivo)
X2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Empate ou fora no terceiro periodo.

Equipe que ganha o 1° 

período (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa vence o primeiro periodo.

Equipe que ganha o 1° 

período (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora vence o primeiro periodo.

Equipe que ganha o 1° 

período (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Primeiro periodo termina empatado.

Equipe que ganha o 2° 

período (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa vence segundo periodo.

Equipe que ganha o 2° 

período (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora vence o segundo periodo.

Equipe que ganha o 2° 

período (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Segundo periodo termina empatado.

Equipe que ganha o 3° 

período (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa vence o terceiro periodo.

Equipe que ganha o 3° 

período (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora vence o terceiro periodo.



Equipe que ganha o 3° 

período (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Terceiro periodo termina empatado.

Equipe que marca o 1° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 1 gol.

Equipe que marca o 1° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 1 gol.

Equipe que marca o 1° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 1 gol.

Equipe que marca o 2° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 2 gol.

Equipe que marca o 2° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 2 gol.

Equipe que marca o 2° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 2 gol.

Equipe que marca o 3° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 3 gol.

Equipe que marca o 3° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 3 gol.

Equipe que marca o 3° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 3 gol.

Equipe que marca o 4° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 4 gol.

Equipe que marca o 4° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 4 gol.

Equipe que marca o 4° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 4 gol.

Equipe que marca o 5° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 5 gol.

Equipe que marca o 5° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 5 gol.



Equipe que marca o 5° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 5 gol.

Equipe que marca o 6° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 6 gol.

Equipe que marca o 6° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 6 gol.

Equipe que marca o 6° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 6 gol.

Equipe que marca o 7° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 7 gol.

Equipe que marca o 7° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 7 gol.

Equipe que marca o 7° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 7 gol.

Equipe que marca o 8° gol 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o 8 gol.

Equipe que marca o 8° gol 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o 8 gol.

Equipe que marca o 8° gol 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum dos times marca o 8 gol.

ganha o resto do 1º 

período/(0:1) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 1° periodo a partir do placar 0x1. (ex: 1x1)

ganha o resto do 1º 

período/(0:1) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 1° periodo a partir do placar 0x1. (ex: 0x2)

ganha o resto do 1º 

período/(0:1) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 1° periodo fica empatado a partir do placar 0x1. (ex: 0x1)

ganha o resto do 1º 

período/(1:0) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 1° periodo a partir do placar 1x0. (ex: 2x0)

ganha o resto do 1º 

período/(1:0) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 1° periodo a partir do placar 1x0. (ex: 1x1)



ganha o resto do 1º 

período/(1:0) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 1° periodo fica empatado a partir do placar 1x0. (ex: 1x0)

ganha o resto do 1º 

período/(2:1) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 1° periodo a partir do placar 2x1. (ex: 3x1)

ganha o resto do 1º 

período/(2:1) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 1° periodo a partir do placar 2x1. (ex: 2x2)

ganha o resto do 1º 

período/(2:1) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 1° periodo fica empatado a partir do placar 2x1. (ex: 2x1)

ganha o resto do 2º 

período/(0:1) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 0x1. (ex: 1x1)

ganha o resto do 2º 

período/(0:1) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 0x1. (ex: 0x2)

ganha o resto do 2º 

período/(0:1) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 2° periodo fica empatado a partir do placar 0x1. (ex: 0x1)

ganha o resto do 2º 

período/(0:2) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 0x2. (ex: 1x2)

ganha o resto do 2º 

período/(0:2) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 0x2. (ex: 0x3)

ganha o resto do 2º 

período/(0:2) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 2° periodo fica empatado a partir do placar 0x2. (ex: 0x2)

ganha o resto do 2º 

período/(0:3) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 0x3. (ex: 1x3)

ganha o resto do 2º 

período/(0:3) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 0x3. (ex: 0x4)

ganha o resto do 2º 

período/(0:3) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 2° periodo fica empatado a partir do placar 0x3. (ex: 0x3)

ganha o resto do 2º 

período/(3:1) (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 3x1. (ex: 4x1)

ganha o resto do 2º 

período/(3:1) (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do 2° periodo a partir do placar 3x1. (ex: 3x2)



ganha o resto do 2º 

período/(3:1) (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O 2° periodo fica empatado a partir do placar 3x1. (ex: 3x1)

ganha resto do tempo (0:0) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 0x0. (ex: 1x0)

ganha resto do tempo (0:0) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 0x0. (ex: 0x1)

ganha resto do tempo (0:0) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 0x0. (ex: 0x0)

ganha resto do tempo (0:1) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 0x1. (ex: 1x1)

ganha resto do tempo (0:1) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 0x1. (ex: 0x2)

ganha resto do tempo (0:1) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 0x1. (ex: 0x1)

ganha resto do tempo (0:2) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 0x2. (ex: 1x2)

ganha resto do tempo (0:2) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 0x2. (ex: 0x3)

ganha resto do tempo (0:2) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 0x2. (ex: 0x2)

ganha resto do tempo (0:3) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 0x3. (ex: 1x3)

ganha resto do tempo (0:3) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 0x3. (ex: 0x4)

ganha resto do tempo (0:3) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 0x3. (ex: 0x3)

ganha resto do tempo (1:0) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x0. (ex: 2x0)

ganha resto do tempo (1:0) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x0. (ex: 1x1)



ganha resto do tempo (1:0) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 1x0. (ex: 1x0)

ganha resto do tempo (1:1) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x1. (ex: 2x1)

ganha resto do tempo (1:1) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x1. (ex: 1x2)

ganha resto do tempo (1:1) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 1x1. (ex: 1x1)

ganha resto do tempo (1:2) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x2. (ex: 2x2)

ganha resto do tempo (1:2) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x2. (ex: 1x3)

ganha resto do tempo (1:2) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 1x2. (ex: 1x2)

ganha resto do tempo (1:3) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x3. (ex: 2x3)

ganha resto do tempo (1:3) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x3. (ex: 1x4)

ganha resto do tempo (1:3) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 1x3. (ex: 1x3)

ganha resto do tempo (1:4) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 1x4. (ex: 2x4)

ganha resto do tempo (1:4) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 1x4. (ex: 1x5)

ganha resto do tempo (1:4) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 1x4. (ex: 1x4)

ganha resto do tempo (2:1) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 2x1. (ex: 3x1)

ganha resto do tempo (2:1) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 2x1. (ex: 2x2)



ganha resto do tempo (2:1) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 2x1. (ex: 2x1)

ganha resto do tempo (2:3) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 2x3. (ex: 3x3)

ganha resto do tempo (2:3) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 2x3. (ex: 2x4)

ganha resto do tempo (2:3) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 2x3. (ex: 2x3)

ganha resto do tempo (3:1) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 3x1. (ex: 4x1)

ganha resto do tempo (3:1) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 3x1. (ex: 3x2)

ganha resto do tempo (3:1) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 3x1. (ex: 3x1)

ganha resto do tempo (3:2) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 3x2. (ex: 4x2)

ganha resto do tempo (3:2) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 3x2. (ex: 3x3)

ganha resto do tempo (3:2) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 3x2. (ex: 3x2)

ganha resto do tempo (3:3) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 3x3. (ex: 4x3)

ganha resto do tempo (3:3) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 3x3. (ex: 3x4)

ganha resto do tempo (3:3) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 3x3. (ex: 3x3)

ganha resto do tempo (3:4) 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa ganha o resto do jogo a partir do placar 3x4. (ex: 4x4)

ganha resto do tempo (3:4) 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora ganha o resto do jogo a partir do placar 3x4. (ex: 3x5)



ganha resto do tempo (3:4) 

(Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo O jogo fica empatado a partir do placar 3x4. (ex: 3x4)

Highest scoring period (Ao 

Vivo)
1st Period Esporte: Hoquei_No_Gelo O 1° período teve mais pontuação.

Highest scoring period (Ao 

Vivo)
2nd Period Esporte: Hoquei_No_Gelo O 2° período teve mais pontuação.

Highest scoring period (Ao 

Vivo)
3rd Period Esporte: Hoquei_No_Gelo O 3° período teve mais pontuação.

Highest scoring period (Ao 

Vivo)
Equal Esporte: Hoquei_No_Gelo Pontuação iguais entre os periodos.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
0 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols na partida deverá ser igual a 0 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols na partida deverá ser igual a 1 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols na partida deverá ser igual a 2 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
3 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols na partida deverá ser igual a 3 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
4 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols na partida deverá ser igual a 4 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
5 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols na partida deverá ser igual a 5 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
6 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols da partida deverá ser igual a 6 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
7 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols da partida deverá ser igual a 7 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
8 Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols da partida deverá ser igual a 8 gols.

Numero exato de gols (Ao 

Vivo)
9+ Esporte: Hoquei_No_Gelo Quantidade exata de gols da partida deverá ser igual ou superior a 9 gols.



O time 1 faz ao menos um 

gol na partida? (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time de casa não marca gol na partida.

O time 1 faz ao menos um 

gol na partida? (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time de casa marca pelo menos um gol na partida.

O time 2 faz ao menos um 

gol na partida? (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time de fora não marca gol na partida.

O time 2 faz ao menos um 

gol na partida? (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time de fora marca pelo menos um gol na partida.

Partida (Ao Vivo) 1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa vende a partida.

Partida (Ao Vivo) 2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora vence a partida.

Partida (Ao Vivo) X Esporte: Hoquei_No_Gelo Partida termina empate.

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este



Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser este

Period 1 - Correct Score 

(Ao Vivo)
other Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do primeiro periodo deverá ser diferente destes acima (maior que 2:2

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser este

Period 2 - Correct Score 

(Ao Vivo)
other Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do segundo periodo deverá ser diferente destes acima (maior que 2:2

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este



Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
00:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
01:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
02:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser este

Period 3 - Correct Score 

(Ao Vivo)
other Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado do terceiro periodo deverá ser diferente destes acima (maior que 2:2

Quantos gols (Ao Vivo) 0-1 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 1 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-2 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 2 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-3 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 3 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-4 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 4 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-5 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 5 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-6 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 6 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 0-7 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 7 Gols



Quantos gols (Ao Vivo) 0-8 Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 0 a 8 Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 2 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 2 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 3 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 3 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 4 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 4 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 5 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 5 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 6 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 6 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 7 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 7 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 8 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 8 ou mais Gols

Quantos gols (Ao Vivo) 9 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo A partida deverá ter de 9 ou mais Gols

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
0-1 Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter de 0 ate 1 gol.

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
0-2 Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter de 0 ate 2 gols.

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
0-3 Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter de 0 ate 3 gols.

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
1 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter 1 ou mais gols.

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
2 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter 2 ou mais gols.

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
3 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter 3 ou mais gols.



Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
4 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter 4 ou mais gols.

Quantos gols no 1° 

período (Ao Vivo)
Nenhum gol Esporte: Hoquei_No_Gelo O primeiro periodo deve ter nenhum gol.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
0-1 Esporte: Hoquei_No_Gelo O segundo periodo deve ter de 0 ate 1 gol.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
0-2 Esporte: Hoquei_No_Gelo O segundo periodo deve ter de 0 ate 2 gols.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
0-3 Esporte: Hoquei_No_Gelo O segundo periodo deve ter de 0 ate 3 gols.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
1 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Deverá ocorrer 1 ou mais gols no 2° período.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
2 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Deverá ocorrer 2 ou mais gols no 2° período.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
3 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Deverá ocorrer 3 ou mais gols no 2° período.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
4 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Deverá ocorrer 4 ou mais gols no 2° período.

Quantos gols no 2° 

período (Ao Vivo)
Nenhum gol Esporte: Hoquei_No_Gelo Não deverá ocorrer nenhum gol no 2º período.

Resultado (Ao Vivo) 00:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 00:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 00:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 00:03 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 00:04 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.



Resultado (Ao Vivo) 00:05 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 01:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 01:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 01:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 01:03 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 01:04 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 01:05 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 02:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 02:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 02:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 02:03 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 02:04 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 02:05 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 03:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 03:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.



Resultado (Ao Vivo) 03:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 03:03 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 03:04 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 03:05 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 04:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 04:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 04:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 04:03 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 04:04 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 04:05 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 05:00 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 05:01 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 05:02 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 05:03 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) 05:04 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.



Resultado (Ao Vivo) 05:05 Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser esse.

Resultado (Ao Vivo) other Esporte: Hoquei_No_Gelo O resultado final do jogo deverá ser diferente de todos acima (maior que 5:5)

Team 1 to win either period 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 Não ganhará cada período

Team 1 to win either period 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 deverá ganhar cada período

Team 2 to win either period 

(Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 Não ganhará cada período

Team 2 to win either period 

(Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 deverá ganhar cada período

Time 1 ganhará cada 

período (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 Não ganhará cada período

Time 1 ganhará cada 

período (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 deverá ganhar cada período

Time 1 marca um golo em 

cada período (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 Não deverá marcar gol em cada tempo

Time 1 marca um golo em 

cada período (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 deverá marcar gol em cada tempo

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
0 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 Não marcará gols

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará exatamente 1 gol

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará exatamente 2 gols

Time 1: Gols feitos (Ao 

Vivo)
3+ Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará 3 ou mais gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-1 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará de 0 a 1 gols



Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-2 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará de 0 a 2 gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-3 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará de 0 a 3 gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-4 Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará de 0 a 4 gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
1 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará 1 ou mais gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
2 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará 2 ou mais gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
3 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará 3 ou mais gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
4 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará 4 ou mais gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
5 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 1 marcará 5 ou mais gols

Time 1: Gols marcados (Ao 

Vivo)
Nenhum gol Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 1 não marcará gols

Time 2 ganhará cada 

período (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 Não deverá ganhar cada peridodo individualmente (se perder um ja ganha)

Time 2 ganhará cada 

período (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 deverá ganhar cada peridodo individualmente

Time 2 marca um golo em 

cada período (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo

TIme 2 Não deverá Marcar em todos os periodos (ganha se não marcar em ao 

menos 1 periodo)

Time 2 marca um golo em 

cada período (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo TIme 2 deverá Marcar em todos os periodos

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
0 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 Não marcará gols

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará exatamente 1 gol



Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará exatamente 2 gols

Time 2: Gols feitos (Ao 

Vivo)
3+ Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará 3 ou mais gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará de 0 a 1 gol

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará de 0 a 2 gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-3 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará de 0 a 3 gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
0-4 Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcará de 0 a 4 gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
2 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcara 2 ou mais gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
3 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcara 3 ou mais gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
4 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcara 4 ou mais gols

Time 2: Gols marcados (Ao 

Vivo)
5 ou mais Esporte: Hoquei_No_Gelo Time 2 marcara 5 ou mais gols

Which team to score? (Ao 

Vivo)
Ambos Esporte: Hoquei_No_Gelo Ambas equipes marcarão

Which team to score? (Ao 

Vivo)
Nenhum Esporte: Hoquei_No_Gelo Nenhum time marcará

Which team to score? (Ao 

Vivo)
Only Boston Bruins Esporte: Hoquei_No_Gelo Somente o time escolhido marcará.

Which team to score? (Ao 

Vivo)

Only Charlotte 

Checkers
Esporte: Hoquei_No_Gelo Somente o time escolhido marcará.

Which team to score? (Ao 

Vivo)
Only Chicago Wolves Esporte: Hoquei_No_Gelo Somente o time escolhido marcará.



Which team to score? (Ao 

Vivo)
Only St. Louis Blues Esporte: Hoquei_No_Gelo Somente o time escolhido marcará.

Who scores the 1° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 1º no primeiro período

Who scores the 1° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 1º no primeiro período

Who scores the 1° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 1º no primeiro período

Who scores the 1° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 1º no segundo período

Who scores the 1° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 1º no segundo período

Who scores the 1° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 1º no segundo período

Who scores the 1° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 1º no terceiro período

Who scores the 1° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 1º no terceiro período

Who scores the 1° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 1º no terceiro período

Who scores the 2° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 2º no primeiro período

Who scores the 2° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 2º no primeiro período

Who scores the 2° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 2º no primeiro período

Who scores the 2° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 2º no segundo período



Who scores the 2° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 2º no segundo período

Who scores the 2° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 2º no segundo período

Who scores the 2° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 2º no terceiro período

Who scores the 2° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 2º no terceiro período

Who scores the 2° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 2º no terceiro período

Who scores the 3° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 3º no primeiro período

Who scores the 3° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 3º no primeiro período

Who scores the 3° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 3º no primeiro período

Who scores the 3° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 3º no segundo período

Who scores the 3° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 3º no segundo período

Who scores the 3° goal in 

the second period? (Ao 

Vivo)

X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 3º no segundo período

Who scores the 3° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 3º no terceiro período

Who scores the 3° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 3º no terceiro período

Who scores the 3° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 3º no terceiro período



Who scores the 4° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 4º no primeiro período

Who scores the 4° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 4º no primeiro período

Who scores the 4° goal in 

the first period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 4º no primeiro período

Who scores the 4° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 4º no terceiro período

Who scores the 4° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 4º no terceiro período

Who scores the 4° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 4º no terceiro período

Who scores the 5° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
1 Esporte: Hoquei_No_Gelo Casa marca o gol 5º no terceiro período

Who scores the 5° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
2 Esporte: Hoquei_No_Gelo Fora marca o gol 5º no terceiro período

Who scores the 5° goal in 

the third period? (Ao Vivo)
X Esporte: Hoquei_No_Gelo Ninguem marca o gol 5º no terceiro período

Will both teams score in 

the 1° period? (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo As duas equipes Não irão marcar no período 1

Will both teams score in 

the 1° period? (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo As duas equipes irão marcar no período 1

Will both teams score in 

the 2° period? (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo As duas equipes Não irão marcar no período 2

Will both teams score in 

the 2° period? (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo As duas equipes irão marcar no período 2

Will both teams score in 

the 3° period? (Ao Vivo)
NÃO Esporte: Hoquei_No_Gelo As duas equipes Não irão marcar no período 3

Will both teams score in 

the 3° period? (Ao Vivo)
SIM Esporte: Hoquei_No_Gelo As duas equipes irão marcar no período 3



Número de sets/melhor de 

3 (Ao Vivo)
2 Esporte: Tenis Quantidade exata de sets

Número de sets/melhor de 

3 (Ao Vivo)
2 sets Esporte: Tenis Quantidade exata de sets

Número de sets/melhor de 

3 (Ao Vivo)
3 Esporte: Tenis Quantidade exata de sets

Número de sets/melhor de 

3 (Ao Vivo)
3 sets Esporte: Tenis Quantidade exata de sets

Partida 2-Way (Ao Vivo) 1 Esporte: Tenis Casa vence a partida

Partida 2-Way (Ao Vivo) 2 Esporte: Tenis Fora vence a partida

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
0 - 6 Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
01/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
02/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
03/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
04/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
05/jul Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
6 - 0 Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
06/jan Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
06/fev Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set



Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
06/mar Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
06/abr Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
06/jul Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
07/mai Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 1 

(Ao Vivo)
07/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do primeiro set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
0 - 6 Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
01/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
02/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
03/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
04/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
05/jul Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
6 - 0 Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
06/jan Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
06/fev Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
06/mar Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set



Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
06/abr Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
06/jul Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
07/mai Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 2 

(Ao Vivo)
07/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do segundo set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
0 - 6 Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
01/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
02/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
03/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
04/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
05/jul Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
6 - 0 Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
06/jan Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
06/fev Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
06/mar Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
06/abr Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set



Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
06/jul Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
07/mai Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Placar correto em sets 3 

(Ao Vivo)
07/jun Esporte: Tenis Esse deverá ser o placar exato do terceiro set

Quem ganhará o 1° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Tenis Equipe 1 vencerá o primeiro Set

Quem ganhará o 1° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Tenis Equipe 2 vencerá o primeiro Set

Quem ganhará o 2° set 

(Ao Vivo)
1 Esporte: Tenis Equipe 1 vencerá o segundo Set

Quem ganhará o 2° set 

(Ao Vivo)
2 Esporte: Tenis Equipe 2 vencerá o segundo Set

Resultado Final/em sets 

(Ao Vivo)
0-2 Esporte: Tenis Deverá acertar o placar exato em quantidade de Sets Vencidos.

Resultado Final/em sets 

(Ao Vivo)
01/fev Esporte: Tenis Deverá acertar o placar exato em quantidade de Sets Vencidos.

Resultado Final/em sets 

(Ao Vivo)
2-0 Esporte: Tenis Deverá acertar o placar exato em quantidade de Sets Vencidos.

Resultado Final/em sets 

(Ao Vivo)
02/jan Esporte: Tenis Deverá acertar o placar exato em quantidade de Sets Vencidos.


