INSTRUÇÃO N.º 13/2018/SRIJ/JO
INSTRUÇÕES DE REPORTE DE APOSTAS DESPORTIVAS À COTA EM QUE OS JOGADORES JOGAM
CONTRA A ENTIDADE EXPLORADORA (EM SCHEMA “AJOG_”)

I.

INTRODUÇÃO

Pretende-se com o presente documento defnnr um conjunto de procednmentos que permntam unnformnzar a
nnformação que as entdades exploradoras devem reportar, a qual se mostra necessárna para o controlo da
atvndade de exploração dos jogoos e apostas online. Estas nnstruções são emntdas pelo Servnço de Regoulação e
Inspeção de Jogoos (SRIJ) ao abrngoo do dnsposto no n.º 1 do artgoo 32.º do Regonme Jurídnco dos Jogoos e Apostas
Online (RJO), aprovado pelo Decreto – Len n.º 66/2015, de 29 de abrnl, para execução do prevnsto no
Regoulamento n.º 903-B/2015, publncado no Dnárno da Repúblnca, 2ª Sérne, n.º 250, de 23 de dezembro de 2015,
que defne os Requnsntos Técnncos do Snstema Técnnco do Jogoo Online das entdades exploradoras, com as
alterações que lhe foram nntroduzndas pelo Regoulamento n.º 379-A/2016, publncado no Dnárno da Repúblnca, 2ª
sérne, n.º 72, de 13 de abrnl de 2016.
Neste contexto, atentas as especnfcndades e regoras próprnas de cada categoorna e tpo de jogoos e apostas online,
emntem-se em segounda nnstruções complementares referentes à construção dos fchenros de atvndade de jogoo
(schema “AJOG_”) de apostas desportvas à cota em que os jogoadores jogoam contra a entdade exploradora.
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II.

INSTRUÇÕES GENÉRICAS DE REPORTE DE APOSTAS DESPORTIVAS À COTA

Tendo por objetvo o reporte completo e íntegoro da atvndade de jogoo online, fon defnndo o XML schema
“AJOG_”, descrnto no quadro segounnte, e que deverá ser, dnarnamente, goerado e reportado pelas entdades
exploradoras:

Os valores referentes à atvndade de jogoo dnárna, regonstada e reportada por hora através do XML schema
“AJOG_” (valores de apostas e bónus, comnssões, goanhos e reembolsos) terão de, necessariamente, coincidir
com os valores reportados nas correspondentes variáveis referentes à informação do Resumo Financeiro
Diário regonstado e reportado através do XML schema “RESF_” (total de apostas, total de comnssões, total de
goanhos e total de reembolsos). Consnderando a necessndade de conformndade entre a nnformação detalhada
reportada nos nós de <sport> do Schema “AJOG_” e a respetva nnformação agoregoada reportada no Resumo
Financeiro Diário - Schema “RESF_”, nmporta goarantr a equnvalêncna entre estes dons reportes da forma
defnnda na Instrução em vngoor para o efento. No regonsto da nnformação reportada neste fchenro (XML schema
“AJOG_”), devem ser consnderadas as segounntes nnstruções para os campos do tpo “<sport>”:










A_VALOR: Valor da aposta, em euros; O valor a nnsernr neste campo corresponde ao valor
efetvamente apostado pelo jogoador, n.e., não nnclun a comnssão eventualmente cobrada nem os bónus
jogoados.
A_BONUS: Bónus da aposta, em euros; o valor a nnsernr neste campo corresponde aos bónus que
foram jogoados.
A_COMISSAO: Comnssão cobrada pela entdade exploradora, em euros; o valor a nnsernr neste campo
corresponde às comnssões sobre as apostas.
COTA: Cota total da aposta desportva.
G_GANHO: Valor do goanho com a aposta, em euros; o valor a nnsernr neste campo corresponde ao
montante golobal pagoo ao jogoador por uma aposta goanhadora, que resulta da multplncação do valor da
cota pelo montante da aposta.
R_VALOR: Valor do reembolso, em euros; o valor a nnsernr neste campo corresponde aos valores
devolvndas ao jogoador por apostas anuladas.
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Em complemento, e com o prnncnpal nntunto de normalnzar o cumprnmento do requnsnto de conformndade
referndo anternormente, estpula-se de segounda um conjunto de regoras que deverão ser aplncadas na construção
do reporte dnárno das apostas desportvas à cota constantes nos campos “<sport>” dos fchenros “AJOG_”:






















Os únncos códngoos de operação (cod_opejogo) admnssívens nos reportes referentes a apostas desportvas
à cota em que os jogoadores jogoam contra a Entdade Exploradora são “ADSUB”, “ADCAN”, “ADCOT” e
“OPERSP”.
As submnssões de apostas do jogoador devem ser reportadas com códngoo de operação (cod_opejogo)
“ADSUB”, devendo nestes casos ser preenchndos valores nos campos “a_valor” ou “a_bonus” e em
todos os saldos; Nestes casos, os campos “r_valor” e “go_goanho” deverão fcar vaznos.
Os cancelamentos de apostas devem ser reportados com códngoo de operação (cod_opejogo) “ADCAN”,
devendo nestes casos ser preenchndos valores no campo “r_valor” e em todos os saldos; Nestes casos,
os campos “a_valor” ou “a_bonus” deverão fcar vaznos.
As operações de “cash-out” de apostas devem ser reportadas com códngoo de operação (cod_opejogo)
“ADCOT”, devendo nestes casos ser preenchndos valores no campo “r_valor” e em todos os saldos
(relembrando-se annda que a dnsponnbnlnzação desta funcnonalndade carece obrngoatornamente de
aprovação de regoras específcas); Nestes casos, os campos “a_valor” e “go_goanho” deverão fcar vaznos.
As resoluções de apostas vencedoras devem ser reportadas com códngoo de operação (cod_opejogo)
“OPERSP”, devendo nestes casos ser preenchndos valores no campo “go_goanho” e em todos os saldos;
Nestes casos, os campos “a_valor” e “r_valor” deverão fcar vaznos e apenas deverão ser reportadas
resoluções de apostas que se revelem vencedoras (apostas perdedoras não deverão ser reportadas).
Reforça-se também que os nós de “<sport>” do fchenro “AJOG_” contemplam a exnstêncna de 3 tpos
de apostas desportvas à cota (cuja defnnção se encontra no anexo ao Rego. nº 903-A/2015): as apostas
snmples, as apostas múltplas e as apostas combnnadas. As apostas múltplas são ndentfcadas no
reporte quando o campo “<multpla>” assume o valor “S”, enquanto que as apostas combnnadas são
ndentfcadas pelo campo “<combnnado>” com o valor “S”, não podendo estes 2 campos ser
reportados em snmultâneo com esse mesmo valor. Estes 2 tpos de apostas (múltplas e combnnadas)
podem ser também ndentfcados no reporte através da ocorrêncna de dnversos nós de “<sport>” com o
mesmo “cod_fchajogo” na mesma operação (“cod_opejogo”).
O campo “<cod_fchajogo>” deve então ser únnco por aposta e códngoo de operação, repetndo-se
apenas em nós “<sport>” que respentem a apostas múltplas ou combnnadas, sendo este campo o
ndentfcador que permnte assocnar os respetvos nós à mesma aposta múltpla ou combnnada; As
apostas múltplas ou combnnadas representam assnm uma aposta agoregoada, com códngoo únnco
(“cod_fchajogo”), representadas no fchenro “AJOG_” com tantos nós “<sport>” quanto o nº de apostas
nndnvnduans que compõem a aposta múltpla/combnnada.
O mesmo campo “<cod_fchajogo>”, sendo únnco por aposta, permnte ngoualmente assocnar a submnssão
à sua resolução, cancelamento ou cash-out; Por exemplo, uma resolução de aposta com determnnado
“cod_fchajogo” dnz respento a uma submnssão de aposta anternor com esse mesmo “cod_fchajogo”.
Nestes mesmos casos das apostas múltplas ou combnnadas, nas suas submnssões (cod_opejogo
“ADSUB”) os valores do campo “a_valor” (ou quando aplncável do “a_bonus”) são os valores agoregoados
dessa múltpla ou combnnada e devem ser repetdos em todos os nós dessa aposta agoregoada, ou seja,
do “cod_fchajogo” respetvo.
Nestes mesmos casos das apostas múltplas ou combnnadas, nas suas resoluções (cod_opejogo
“OPEJOG”) os valores do campo “go_goanho” são os valores agoregoados dessa múltpla ou combnnada e
devem ser repetdos em todos os nós dessa aposta agoregoada, ou seja, do “cod_fchajogo” respetvo.
Nestes mesmos casos das apostas múltplas ou combnnadas, nos seus cancelamentos (cod_opejogo
“ADCAN”) os valores do campo “r_valor” são os valores agoregoados dessa múltpla ou combnnada e
devem ser repetdos em todos os nós dessa aposta agoregoada, ou seja, do “cod_fchajogo” respetvo.
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Nestes mesmos casos das apostas múltplas ou combnnadas, nos seus “cash-out’s” (cod_opejogo
“ADCOT”) os valores do campo “r_valor” são os valores agoregoados dessa múltpla ou combnnada e
devem ser repetdos em todos os nós dessa aposta agoregoada, ou seja, do “cod_fchajogo” respetvo.
Sem prejuízo do referndo anternormente em relação aos valores das apostas múltplas ou combnnadas,
o campo “cota_ap” deve refetr o valor da cota de cada aposta nndnvndual e não da aposta agoregoada,
por forma a ser possível manter o regonsto das mesmas; O mesmo racnonal é válndo para todos os
outros campos aplncávens, nomeadamente para os campos “descr_ap” e “resultado”.
Os saldos nnncnans subsequentes são afetados pelos saldos fnans anternores que, por sua vez, são
afetados quando aplncável pelos respetvos valores das operações (“a_valor”, “a_bonus”,
“a_comnssao”, “go_goanho” ou “r_valor”), conforme exemplnfcado no ponto “IV. EXEMPLOS DE
REPORTE DE ATIVIDADE DE JOGO DE APOSTAS DESPORTIVAS À COTA”.
O campo “<cod_fcha>” representa o tpo de aposta possível, devendo no caso das múltplas ou
combnnadas vnr repetdo em todos os nós da mesma aposta agoregoada, uma vez que essas apostas
agoregoadas representam um tpo de aposta possível; Se 2 jogoadores dnferentes apostarem exatamente
na mesma aposta snmples, múltpla ou combnnada, essa aposta deverá vnr reportada em cada um dos
jogoadores com o mesmo “<cod_fcha>”.
O campo “<cod_aptrjogo>” deverá ser construído de acordo com as regoras partculares estpuladas na
Instrução em vngoor respetva, exnstente para esse efento.
O campo “<resultado>” deverá fcar vazno sempre que o códngoo de operação representar uma
submnssão (cod_opejogo “ADSUB”) ou uma operação de cash-out (cod_opejogo “ADCOT”); No caso das
resoluções de apostas (cod_opejogo “OPERSP”), o campo “<resultado>” deverá conter a string
“Ganhadora” segounda de um “|” e do resultado específco do evento, conforme se exemplnfca no
ponto “IV. EXEMPLOS DE REPORTE DE ATIVIDADE DE JOGO DE APOSTAS DESPORTIVAS À COTA”);
Neste mesmo códngoo de operação, em casos específcos em que haja lugoar a uma devolução do valor
apostado ao jogoador (por exemplo em sntuações de “Draw no bet”), o campo “<resultado>” deverá
conter a string “Devolvida” segounda de um “|” e do resultado específco do evento (constando o
respetvo valor devolvndo no campo “<go_goanho>”, conforme referndo anternormente). No que respenta
aos cancelamentos de apostas (cod_opejogo “ADCAN”), o campo “<resultado>” deverá assumnr o valor
de “Anulada”. Reforça-se annda que não deverão ser reportadas resoluções de apostas perdedoras.
As nnstruções de construção do campo “<descr_ap>” são especnfcamente defnndas de acordo com o
ponto segounnte “III. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO CAMPO “DESCR_AP”.
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III.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO CAMPO “DESCR_AP”

Para a construção do campo “descr_ap” em partcular, exnste também um conjunto de nnstruções específcas
que deverão ser necessarnamente segoundas:








O campo “descr_ap” é uma “strnngo” com o máxnmo de 400 “chars”;
Deve ser preenchndo com os ntens abanxo especnfcados, separados pelo “char” pnpe “|”, sem espaços
em branco entre cada ntem:
o Modalndade - deverá ser uma modalndade que conste na Lnsta de modalndades dnsponnbnlnzada
no snte do SRIJ;
o País - o país do evento deverá ser representado pelo códngoo ISO 3166-1 alpha-2 ou, quando se
tratar de um evento nnternacnonal, deve-se utlnzar o strnngo “INT”;
o Competção/Prova – deverá ndentfcar a competção onde o evento se nnsere;
o Evento - deverá descrever o evento (campo lnvre);
o Momento da Aposta - este campo nndnca o momento em que fon realnzada a aposta, os valores
possívens são “LIVE” ou “PRE-MATCH”;
o Tnpo de Resultado - representa o tpo de resultado que se poderá obter, à semelhança no que
consta na Lnsta de modalndades dnsponnbnlnzada no snte do SRIJ;
o Aposta - deverá nndncar qual a aposta que fon realnzada para o evento em questão;
o Tnpo de Combnnada – quando aplncável (se for uma aposta combnnada), deverá nndncar qual o
tpo de aposta combnnada realnzada.
Ao ser preenchndo, o campo “<descr_ap”> fcará então de acordo com o segounnte: “Modalndade|País|
Competção/Prova|Evento|Momento da Aposta|Tnpo de Resultado|Aposta|Tnpo de Combnnada”;
Para os casos não aplncávens deve ser utlnzado “NA” no preenchnmento do ntem;
A localnzação das modalndades e competções dnsponnbnlnzadas pelo Snte SRIJ é a segounnte:
http://www.ssri..sturismodeportugal.spt/pt/.ogotonline/listatdetmodalidadestetcompeicoes/;
O quadro abanxo nlustra exemplos que segouem esta forma de preenchnmento:
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IV.

EXEMPLOS DE REPORTE DE ATIVIDADE DE JOGO DE APOSTAS DESPORTIVAS À COTA

EXEMPLO DE SUBMISSÃO DE MÚLTIPLA:
<jogoador>
<codjogoador>11111</codjogoador>
<logoon>xpto</logoon>
<conta_jogo>
<codngoo>11111</codngoo>
<saldo_nnn>8.00</saldo_nnn>
<saldo_mov>5.80</saldo_mov>
<saldo_fm>13.80</saldo_fm>
<bonus_nnn>2.00</bonus_nnn>
<bonus_mov>0.00</bonus_mov>
<bonus_fm>2.00</bonus_fm>
<pnnscr_nnn/>
<pnnscr_mov/>
<pnnscr_fm/>
</conta_jogo>
<apostas>
<apostas>
<sport>
<cod_fcha>123456</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113404583</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223121024</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106120000</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061200</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061345</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>222222</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx111xxx111</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>ADSUB</cod_opejogo>
<tmestp>20180106114833</tmestp>
<descr_ap>Futebol|EN|Premner Leagoue|Man Cnty vs Brnstol Cnty|PRE-MATCH|1x2|Man Cnty|
NA</descr_ap>
<combnnado>N</combnnado>
<multpla>S</multpla>
<cota_ap>3.40</cota_ap>
<resultado/>
<a_saldo_nnn>8.00</a_saldo_nnn>
<a_valor>1.00</a_valor>
<a_saldo_fm>7.00</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn>2.00</a_bonus_nnn>
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<a_bonus/>
<a_bonus_fm>2.00</a_bonus_fm>
<go_saldo_nnn>9.00</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho/>
<go_saldo_fm>9.00</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>9.00</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>9.00</r_saldo_fm>
</sport>
<sport>
<cod_fcha>123456</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113281365</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223181526</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106114833</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061130</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061315</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>222222</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx111xxx111</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>ADSUB</cod_opejogo>
<tmestp>20180106114833</tmestp>
<descr_ap>Futebol|ES|La Lngoa|Valencna vs Las Palmas|PRE-MATCH|1x2|Valencna|NA</descr_ap>
<combnnado>N</combnnado>
<multpla>S</multpla>
<cota_ap>2.00</cota_ap>
<resultado/>
<a_saldo_nnn>8.00</a_saldo_nnn>
<a_valor>1.00</a_valor>
<a_saldo_fm>7.00</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn>2.00</a_bonus_nnn>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm>2.00</a_bonus_fm>
<go_saldo_nnn>9.00</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho/>
<go_saldo_fm>9.00</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>9.00</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>9.00</r_saldo_fm>
</sport>
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EXEMPLO DE RESOLUÇÃO DE MÚLTIPLA:
<sport>
<cod_fcha>123456</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113404583</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223121024</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106120000</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061200</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061345</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>222222</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx111xxx111</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>OPERSP</cod_opejogo>
<tmestp>20180106135503</tmestp>
<descr_ap>Futebol|EN|Premner Leagoue|Man Cnty vs Brnstol Cnty|PRE-MATCH|1x2|Man Cnty|
NA</descr_ap>
<combnnado>N</combnnado>
<multpla>S</multpla>
<cota_ap>3.40</cota_ap>
<resultado>Ganhadora | 2:1</resultado>
<a_saldo_nnn>7.00</a_saldo_nnn>
<a_valor/>
<a_saldo_fm>7.00</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn>2.00</a_bonus_nnn>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm>2.00</a_bonus_fm>
<go_saldo_nnn>9.00</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho>6.80</go_goanho>
<go_saldo_fm>15.80</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>15.80</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>15.80</r_saldo_fm>
</sport>
<sport>
<cod_fcha>123456</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113281365</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223181526</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106114833</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061130</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061315</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>222222</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx111xxx111</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>OPERSP</cod_opejogo>
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<tmestp>20180106135503</tmestp>
<descr_ap>Futebol|ES|La Lngoa|Valencna vs Las Palmas|PRE-MATCH|1x2|Valencna|NA</descr_ap>
<combnnado>N</combnnado>
<multpla>S</multpla>
<cota_ap>2.00</cota_ap>
<resultado>Ganhadora | 4:0</resultado>
<a_saldo_nnn>7.00</a_saldo_nnn>
<a_valor/>
<a_saldo_fm>7.00</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn>2.00</a_bonus_nnn>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm>2.00</a_bonus_fm>
<go_saldo_nnn>9.00</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho>6.80</go_goanho>
<go_saldo_fm>15.80</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>15.80</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>15.80</r_saldo_fm>
</sport>
</apostas>
</jogoador>
No exemplo anternor, o jogoador “11111”, com o saldo nnncnal de 8€, apostou 1€ (operação “ADSUB”) na segounnte
aposta múltpla:



A - Vntórna do Man Cnty no evento de Futebol da Premner Leagoue“Man Cnty vs Brnstol” (com cota de
3.40);
B - Vntórna do Valêncna no evento de Futebol da La Lngoa “Valencna vs Las Palmas” (com cota de 2.00).

O seu saldo fon então atualnzado para 9.00€ (7€ de saldo real + 2€ de bónus). Neste tpo de aposta em concreto
(múltpla), para a mesma se revelar vencedora o jogoador terá de acertar snmultaneamente em todas as
possnbnlndades nndnvnduans (neste caso A e B). A aposta acabou por revelar-se vencedora, tendo a resolução da
mesma (operação “OPERSP”) proporcnonado um goanho de 6.80€ para o jogoador (1€ x [3.40 x 2.00] = 6.80€),
fcando assnm o seu saldo fnal com o montante de 15.80€ (13.80€ de saldo real + 2€ de bónus).
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EXEMPLO DE SUBMISSÃO DE COMBINADA:
<jogoador>
<codjogoador>11111</codjogoador>
<logoon>xpto</logoon>
<conta_jogo>
<codngoo>11111</codngoo>
<saldo_nnn>13.80</saldo_nnn>
<saldo_mov>15.25</saldo_mov>
<saldo_fm>29.05</saldo_fm>
<bonus_nnn>0.00</bonus_nnn>
<bonus_mov>0.00</bonus_mov>
<bonus_fm>0.00</bonus_fm>
<pnnscr_nnn/>
<pnnscr_mov/>
<pnnscr_fm/>
</conta_jogo>
<apostas>
<apostas>
<sport>
<cod_fcha>654321</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113404594</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223121024</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106120000</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061200</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061345</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>333333</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx222xxx222</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>ADSUB</cod_opejogo>
<tmestp>20180107114833</tmestp>
<descr_ap>Tenns|INT|Open Australna|Rogoer Federer vs Novak Djokovnc|PRE-MATCH|1x2|Rogoer
Federer|Combn Trnxne</descr_ap>
<combnnado>S</combnnado>
<multpla>N</multpla>
<cota_ap>1.50</cota_ap>
<resultado/>
<a_saldo_nnn>13.80</a_saldo_nnn>
<a_valor>4.00</a_valor>
<a_saldo_fm>9.80</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn/>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm/>
<go_saldo_nnn>9.80</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho/>
<go_saldo_fm>9.80</go_saldo_fm>
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<r_saldo_nnn>9.80</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>9.80</r_saldo_fm>
</sport>
<sport>
<cod_fcha>654321</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113281333</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223181526</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106114833</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061130</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061315</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>333333</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx222xxx222</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>ADSUB</cod_opejogo>
<tmestp>20180107114833</tmestp>
<descr_ap>Basquetebol|PT|LBP|CAB Madenra vs Lusntanna|PRE-MATCH|1x2|Lusntanna|Combn
Trnxne</descr_ap>
<combnnado>S</combnnado>
<multpla>N</multpla>
<cota_ap>2.50</cota_ap>
<resultado/>
<a_saldo_nnn>13.80</a_saldo_nnn>
<a_valor>4.00</a_valor>
<a_saldo_fm>9.80</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn/>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm/>
<go_saldo_nnn>9.80</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho/>
<go_saldo_fm>9.80</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>9.80</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>9.80</r_saldo_fm>
</sport>
<sport>
<cod_fcha>654321</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113281444</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223181526</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106114833</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801071130</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801071315</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>333333</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx222xxx222</nd_sessao>
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<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>ADSUB</cod_opejogo>
<tmestp>20180107114833</tmestp>
<descr_ap>Futebol|EN|Premner Leagoue|Chelsea vs Crystal Palace|PRE-MATCH|1x2|Chelsea|Combn
Trnxne</descr_ap>
<combnnado>S</combnnado>
<multpla>N</multpla>
<cota_ap>2.00</cota_ap>
<resultado/>
<a_saldo_nnn>13.80</a_saldo_nnn>
<a_valor>4.00</a_valor>
<a_saldo_fm>9.80</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn/>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm/>
<go_saldo_nnn>9.80</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho/>
<go_saldo_fm>9.80</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>9.80</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>9.80</r_saldo_fm>
</sport>

EXEMPLO DE RESOLUÇÃO DE COMBINADA:
<sport>
<cod_fcha>654321</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113404594</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223121024</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106120000</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061200</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061345</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>333333</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx222xxx222</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>OPERSP</cod_opejogo>
<tmestp>20180108114833</tmestp>
<descr_ap>Tenns|INT|Open Australna|Rogoer Federer vs Novak Djokovnc|PRE-MATCH|1x2|Rogoer
Federer|Combn Trnxne</descr_ap>
<combnnado>S</combnnado>
<multpla>N</multpla>
<cota_ap>1.50</cota_ap>
<resultado>Ganhadora | 3:2</resultado>
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<a_saldo_nnn>9.80</a_saldo_nnn>
<a_valor/>
<a_saldo_fm>9.80</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn/>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm/>
<go_saldo_nnn>9.80</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho>19.25</go_goanho>
<go_saldo_fm>29.05</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>29.05</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>29.05</r_saldo_fm>
</sport>
<sport>
<cod_fcha>654321</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113281333</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223121024</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106120000</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061200</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061345</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>333333</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx222xxx222</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>OPERSP</cod_opejogo>
<tmestp>20180108114833</tmestp>
<descr_ap>Basquetebol|PT|LBP|CAB Madenra vs Lusntanna|PRE-MATCH|1x2|Lusntanna|Combn
Trnxne</descr_ap>
<combnnado>S</combnnado>
<multpla>N</multpla>
<cota_ap>2.50</cota_ap>
<resultado>Ganhadora | 81:86</resultado>
<a_saldo_nnn>9.80</a_saldo_nnn>
<a_valor/>
<a_saldo_fm>9.80</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn/>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm/>
<go_saldo_nnn>9.80</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho>19.25</go_goanho>
<go_saldo_fm>29.05</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>29.05</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>29.05</r_saldo_fm>
</sport>
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<sport>
<cod_fcha>654321</cod_fcha>
<cod_aptr_jogo>18010113281444</cod_aptr_jogo>
<ap_cruz>N</ap_cruz>
<tmestp_nnn>20171223121024</tmestp_nnn>
<tmestp_fm>20180106120000</tmestp_fm>
<dathr_nnn_evento>201801061200</dathr_nnn_evento>
<dathr_fm_evento>201801061345</dathr_fm_evento>
<cod_fchajogo>333333</cod_fchajogo>
<nd_sessao>xxx222xxx222</nd_sessao>
<np_jogoador>7.7.7.7</np_jogoador>
<np_regonao>PT</np_regonao>
<cod_opejogo>OPERSP</cod_opejogo>
<tmestp>20180108114833</tmestp>
<descr_ap>Futebol|EN|Premner Leagoue|Chelsea vs Crystal Palace|PRE-MATCH|1x2|Chelsea|Combn
Trnxne</descr_ap>
<combnnado>S</combnnado>
<multpla>N</multpla>
<cota_ap>2.00</cota_ap>
<resultado>Ganhadora | 2:0</resultado>
<a_saldo_nnn>9.80</a_saldo_nnn>
<a_valor/>
<a_saldo_fm>9.80</a_saldo_fm>
<a_bonus_nnn/>
<a_bonus/>
<a_bonus_fm/>
<go_saldo_nnn>9.80</go_saldo_nnn>
<a_comnssao/>
<go_goanho>19.25</go_goanho>
<go_saldo_fm>29.05</go_saldo_fm>
<r_saldo_nnn>29.05</r_saldo_nnn>
<r_valor/>
<r_saldo_fm>29.05</r_saldo_fm>
</sport>
Neste exemplo, o mesmo jogoador “11111” em momento posternor e já com o saldo nnncnal de 13.80€ (de saldo
real, já tendo goastado os 2€ de bónus), apostou 4€ (operação “ADSUB”) na segounnte aposta combnnada:




A - Vntórna de Rogoer Federer no evento de Ténns do Open da Austrálna “Rogoer Federer vs Novak
Djokovnc” (com cota de 1.50);
B - Vntórna do Lusntanna no evento de Basquetebol da LBP “CAB Madenra vs Lusntanna (com cota de
2.50);
C - Vntórna do Chelsea no evento de Futebol da Premner Leagoue “Chelsea vs Crystal Palace” (com cota
de 2.00).

O seu saldo fon então atualnzado para 9.80€. Neste tpo de aposta combnnada em concreto (no exemplo
desngonada de Combn Trnxne), para que a mesma se revele vencedora, o jogoador terá de acertar pelo menos em 2
das 4 possnbnlndades de combnnações dos 3 resultados específcos anternores: AB, AC, BC ou ABC. A aposta de 4€
(em “a_valor”) representa o valor agoregoado de 1€ apostado pelo jogoador em cada uma destas 4 possnbnlndades
referndas.
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A aposta acabou por se revelar vencedora na sua totalndade, tendo-se vernfcado todos os 3 resultados em que
o jogoador apostou; a resolução da mesma (operação “OPERSP”) proporcnou assnm um goanho de 19.25€ para o
jogoador, resultante da aplncação do segounnte cálculo:
AB

AC

BC

ABC

Ganho = [ (1€x1.50x2.50) + (1€x1.50x2.00) + (1€x2.50x2.00) + (1€x1.50x2.50x2.00) ] = 19.25€
O seu saldo acabou então por ser atualnzado para o montante de 29.05€.
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