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Gweithdrefnau Gêm Red Hot 7s Doubler
Cyflwyniad
Dyma’r Gweithdrefnau Gêm ar gyfer RED HOT 7S DOUBLER (y “Gêm”). 
Pan gaiff y Gêm ei chwarae, mae’r Rheolau ar gyfer Gemau Cardiau Crafu 
(“y Rheolau”) a’r Gweithdrefnau hyn yn gymwys. Gellir gweld y Rheolau 
mewn Safleoedd Manwerthu ac ar wefan y Loteri Genedlaethol yn 
national-lottery.co.uk.

Nodir ystyr unrhyw air neu ymadrodd sydd ag ystyr penodol yn 
y Gweithdrefnau hyn neu yn y Rheolau (oni fydd y cyd-destun yn 
nodi’n wahanol).

Manylion y Gêm
Enw’r Gêm: “RED HOT 7S DOUBLER”
Rhif y Gêm: “Gêm 1104”
Pris Manwerthu: £2 am bob Cerdyn Crafu

Ceir 1 siawns mewn 4.09 o ennill Gwobr ar bob Cerdyn Crafu yn y Gêm hon. 
Argraffwyd 25,767,180 o Gardiau Crafu ar gyfer y Gêm hon i gychwyn.

Sut i chwarae ac ennill
Mae’r Ardal Chwarae yn cynnwys wyth RHES wedi’u labelu fel a ganlyn: ‘RHES 1’, ‘RHES 2’, ‘RHES 3’, ‘RHES 4’, ‘RHES 5’, 

‘RHES 6’, ‘RHES 7’ a ‘RHES 8’. Mae pob RHES yn cynnwys rhif y RHES, tri motiff ‘ ’ a’r gair ‘PRIZE’, (y “Blwch Gwobr”), yn 
y drefn honno. Os caiff gofynion y Rheolau a’r Gweithdrefnau hyn eu bodloni, byddwch yn ennill Gwobr os byddwch yn 
datgelu tri Symbol Chwarae ‘ ’ gyda’u Penawdau Chwarae cyfatebol neu dri Symbol Chwarae gyda’u Penawdau 

Chwarae cyfatebol o dan yr haen mewn RHES. Os byddwch yn datgelu 3 Symbol Chwarae ‘ ’ gyda’u Penawdau 
Chwarae cyfatebol o dan yr haen mewn RHES, bydd y Wobr yn gyfwerth â swm y Symbol Gwobr gyda’i Bennawd Gwobr 
cyfatebol o dan yr haen yn y Blwch Gwobr ar gyfer y RHES honno. Os byddwch yn ennill Gwobr mewn RHES ac yn datgelu 

tri Symbol Chwarae ‘ ’ gyda’u Penawdau Chwarae cyfatebol o dan yr haen mewn RHES, bydd y Wobr yn gyfwerth â 
dwywaith gwerth swm y Symbol Gwobr a ddangosir o dan haen y Blwch Gwobr ar gyfer y RHES honno.

Gall Chwaraewyr ennill hyd at wyth gwaith ar Gerdyn Crafu.

Symbolau Chwarae a Phenawdau Chwarae

Symbolau 
Chwarae

Penawdau 
Chwarae -ONE- -TWO- THREE -FOUR -FIVE -SIX-

Symbolau 
Chwarae

Penawdau 
Chwarae SEVEN EIGHT -NINE -ONE- -TWO- THREE

Symbolau 
Chwarae

Penawdau 
Chwarae -FOUR -FIVE -SIX- SEVEN EIGHT -NINE

Bydd tri Symbol Chwarae gyda’u Penawdau Chwarae cyfatebol yn ymddangos o dan haen pob RHES yn yr Ardal 
Chwarae. Dim ond y Symbolau Chwarae a’r Penawdau Chwarae y gellir eu defnyddio i chwarae’r Gêm.
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Symbolau Gwobr a Phenawdau Gwobr

Symbolau 
Gwobr £2.oo £4.oo £5.oo £10.oo £20.oo £40.oo

Penawdau 
Gwobr -TWO- -FOUR -FIVE -TEN- TWNTY FORTY

Symbolau 
Gwobr £100 £200 £1,000 £7,000 £70,000

Penawdau 
Gwobr -HUND TWHUN -THOU SEVTH SVYTH

Bydd un Symbol Gwobr gyda’i Bennawd Gwobr cyfatebol yn ymddangos o dan haen pob Blwch Gwobr. Dim ond un 
Pennawd Gwobr sy’n ymddangos o dan bob Symbol Gwobr. Dim ond y Symbol Gwobr a’i Bennawd Gwobr cyfatebol 
o dan haen pob Blwch Gwobr y gellir eu defnyddio i gadarnhau swm y Wobr y gallech ei hawlio, os o gwbl, mewn 
perthynas â’r Gêm.

Y Gwobrau, Nifer y Gwobrau, Tebygolrwydd

Y Gwobrau
Nifer y Gwobrau 

ar Ddechrau’r 
Gêm

Tebygolrwydd 
Bras (1 Mewn : ) 
Ar Ddechrau’r 

Gêm

Goddefiant 
ar gyfer y 

Tebygolrwydd 
o Ennill os 

caiff rhagor o 
gardiau crafu eu 

hargraffu

 £2  2,362,014 11 +/- 5.00%
 £4  572,604 45 +/- 5.00%
 £4 £2 DOUBLER  1,073,530 24 +/- 5.00%
 £5  1,288,432 20 +/- 5.00%

 £10  286,302 90 +/- 5.00%
 £10 £5 DOUBLER  286,302 90 +/- 5.00%
 £10 £2 x 5  71,614 360 +/- 5.00%
 £10 £4 DOUBLER + £2  71,614 360 +/- 5.00%
 £20  71,612 360 +/- 5.00%
 £20 £5 DOUBLER + (£4 x 2) + £2  71,546 361 +/- 5.00%
 £20 £10 DOUBLER  71,530 361 +/- 5.00%
 £40  17,155 1,503 +/- 5.00%
 £40 £5 x 8  17,170 1,501 +/- 5.00%
 £40 £2 DOUBLER + £4 DOUBLER + £5 DOUBLER + (£2 x 4) + £10  17,181 1,500 +/- 5.00%
 £40 £20 DOUBLER  16,670 1,546 +/- 5.00%

 £100  2,864 8,997 +/- 5.00%
 £100 (£5 x 2) + £5 DOUBLER + (£10 x 2) + £10 DOUBLER + £20 

DOUBLER
 2,862 9,004 +/- 5.00%

 £100 £5 DOUBLER + £10 DOUBLER + (£10 x 5) + £20  2,844 9,061 +/- 5.00%
 £100 £40 DOUBLER + £10 DOUBLER  2,007 12,839 +/- 5.00%
 £200  564 45,687 +/- 5.00%
 £200 (£40 x 4) + (£10 x 4)  287 89,782 +/- 5.43%

 £1,000  109 236,397 +/- 8.91%
 £1,000 £200 DOUBLER + (£100 x 6)  54 477,170 +/- 13.08%
 £7,000  11 2,342,471 +/- 36.55%

 £70,000  7 3,681,026 +/- 36.55%
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Wrth i’r Gwobrau gael eu hennill, bydd nifer y Gwobrau sydd ar gael ym mhob categori yn lleihau yn unol â hynny. Gall y 
Gêm barhau i gael ei gwerthu ar ôl i’r Wobr uchaf olaf gael ei hawlio. Er mwyn dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am y 
Gwobrau, ewch i national-lottery.co.uk neu ffoniwch Linell y Loteri Genedlaethol ar 0333 234 5050. Ni fydd galwadau yn 
costio mwy na galwadau i rifau 01 a 02. Os yw eich tariff ffôn yn cynnwys galwadau i linellau tir, caiff galwadau i rifau 03 eu 
cynnwys ar yr un sail.

Gwerth Gwobrau yn Y Gêm
Mae cyfanswm gwerth Gwobrau’r Cardiau Crafu a argraffwyd ar gyfer y Gêm i gychwyn yn cynrychioli 65.76% o 
gyfanswm gwerth enwol y Cardiau Crafu. £33,887,744 yw cyfanswm gwerth Gwobrau’r Cardiau Crafu a argraffwyd ar 
gyfer y Gêm i gychwyn.

Mae nifer y Gwobrau y gellir eu hennill gan y Cardiau Crafu a argraffwyd ar gyfer y Gêm i gychwyn yn cyfateb i nifer y 
Cardiau Crafu a gofnodwyd ar System Gyfrifiadurol Camelot ac yr hysbyswyd y Comisiwn Hapchwarae ohonynt yn 
ffurfiol cyn gwerthu unrhyw Gardiau Crafu. Ni chaiff y manylion yn y Gweithdrefnau hyn eu diwygio er mwyn ystyried 
unrhyw Gardiau Crafu a werthir neu a gollir yn y dyfodol, tynnu Cardiau Crafu yn ôl yn y dyfodol (lle y caiff y Cardiau Crafu 
hynny eu tynnu yn ôl gan Camelot heb yn wybod a ydynt yn Gardiau Crafu â Gwobrau), neu argraffu Cardiau Crafu 
ychwanegol ar gyfer y Gêm. Gall Camelot argraffu Cardiau Crafu ychwanegol ar gyfer y Gêm hon. Os caiff Cardiau Crafu 
ychwanegol eu hargraffu ar gyfer y Gêm hon, o ran y Cardiau Crafu ychwanegol hynny, bydd y tebygolrwydd cyffredinol 
o ennill Gwobr ar bob lefel Gwobr, gan ystyried y lefelau goddefiant a nodir yn y tabl uchod, yr un fath ag ar gyfer y Cardiau 
Crafu a argraffwyd ar gyfer y Gêm i gychwyn.

Cyffredinol
Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Gweithdrefnau hyn ac unrhyw wybodaeth arall a gyhoeddir gan Camelot o ran y Gêm 
hon, y Gweithdrefnau hyn fydd drechaf.




