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PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. DI-197
UAB „TOP SPORT“ LAŽYBŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

Uždaroji akcinė bendrovė „Top Sport” (toliau - Bendrovė) lažybas organizuoja
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu (toliau – Azartinių lošimų
įstatymas), 2002 m. birželio 21 d. išduota licencija Nr. 0046 ir šiuo reglamentu (toliau –
Reglamentas). Lažybos organizuojamos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus priimtuose įsakymuose, kuriais Lošimo
organizatoriui leidžiama steigti lošimo vietas, nurodytose Bendrovės lažybų punktuose.
Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Azartinių lošimų įstatyme vartojamas sąvokas.
Žemiau pateikiamos sąvokos, kurių nėra Azartinių lošimų įstatyme:
2.1. Atidėtas Lažybų įvykis – Lažybų įvykis, įvykęs/pabaigtas ne vėliau, kaip per 24
(dvidešimt keturias) valandas nuo anksčiau Bendrovės Lažybų pasiūloje skelbtos
Lažybų įvykio pradžios.
2.2. Atšauktas Lažybų įvykis – tai realiai neįvykęs ir neatidėtas Lažybų pasiūloje skelbtas
Lažybų įvykis, kuris neįvyko dėl to, kad nors vienas iš Lažybų pasiūloje nurodytų
Lažybų įvykio dalyvių realiai nedalyvavo įvykyje ir apie tai iki Lažybų įvykio pradžios
buvo paskelbta oficialiuose informacijos šaltiniuose.
2.3. Bendrovės duomenų bazė – centrinė duomenų bazė, valdoma Bendrovės, kurioje
saugoma ir kaupiama informacija apie su Bendrovės organizuojamomis lažybomis
susijusius veiksmus (Lažybų įvykius, Statymus, Statomas sumas, išmokėtinus ir
išmokėtus laimėjimus ir pan.).
2.4. Bendrovės interneto tinklapis – Bendrovės interneto svetainė, pritaikyta naršymui
skirtingų tipų įrenginiuose, patalpinta topsport.lt, bettopsport.ru ir bettopsport.com
domenuose bei pasiekiama naršymo ir kitos programinės įrangos pagalba.
2.5. Įvykęs Lažybų įvykis – Lažybų pasiūloje skelbtas ir Lažybų pasiūloje nurodytu laiku
realiai įvykęs įvykis, kuriame realiai dalyvavo Lažybų pasiūloje nurodytas/i Lažybų
įvykio dalyvis/iai.
2.6. Laimėtojas – lošėjas, Taisyklėse nustatyta tvarka atspėjęs Lažybų kortelėje nurodytų
Lažybų įvykių baigtį.
2.7. Lažybų įvykio baigtis – įvykusio arba atidėto Lažybų įvykio arba – Taisyklėse ir
Lažybų pasiūloje numatytais atvejais – Lažybų įvykio dalies rezultatas arba Lažybų
įvykio įvykimo/neįvykimo faktas arba kitos su Lažybų įvykiu susijusios aplinkybės.
2.8. Lažybų įvykio dalyvis – tas, kas tiesiogiai dalyvauja Lažybų įvykyje.
2.9. Lažybų įvykis – objektyviai ateityje įvyksiančios sporto varžybos ar kitas įvykis ar
veiksmas, kurio baigtį spėja lošėjas.
2.10. Lažybų „Gyvai” įvykis - realiu laiku vykstančios sporto varžybos ar kitas įvykis ar
veiksmas, kurio baigtį spėja lošėjas.
2.11. Lažybų koeficientas - skaičius, iš kurio padauginta Statymo suma bus išmokėta
laimėjusiam lošėjui Taisyklėse nustatytais atvejais. Jeigu Lažybų koeficientas yra
išreiškiamas procentais, tai reiškia, kad laimėjusiam lošėjui bus išmokėta pinigų suma,
susidedanti iš Statymo sumos ir nurodytos procentinės statymo dalies.
2.12. Lažybų kortelė – popierinis dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose.
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3.
4.
5.

6.

2.13. Lažybų pasiūla – tai Bendrovės siūlomų spėti Lažybų įvykių baigčių, joms priskirtų
Lažybų koeficientų ir kitos su lažybomis susijusios informacijos visuma, saugoma
Bendrovės duomenų bazėje ir prieinama Bendrovės lažybų punktuose ir Bendrovės
interneto tinklapyje.
2.14. Nutrauktas Lažybų įvykis – tai prasidėjęs, bet dėl tam tikrų priežasčių neapibrėžtam
laikui sustabdytas Lažybų įvykis (oro sąlygos, sirgalių riaušės ar pan.). Tokiu atveju
laimėjimai išmokami dėl pilnai iki nutraukimo momento įvykusių baigčių (pvz. pirmas
kėlinys, pirmas įvartis ir pan.). Laimėjimų išmokėjimas dėl neįvykusių/nepasibaigusių
įvykių baigčių yra atidedamas, kol įvykis bus pabaigtas, bet ne ilgiau nei 24 (dvidešimt
keturioms) valandoms nuo įvykio nutraukimo momento. Praėjus 24 (dvidešimt
keturioms) valandoms nuo įvykio nutraukimo momento neįvykę/nepasibaigę įvykiai yra
prilyginami 1, išskyrus atvejus aprašytus Reglamento X skyriuje („Specialiosios
sąlygos”).
2.15. Oficialūs informacijos šaltiniai – masinės visuomenės informavimo ir specializuotos
informavimo priemonės, tokios kaip televizijos ir internetinės transliacijos, interneto
portalai, laikraščiai, žurnalai ir pan.
2.16. Statymas „Gyvai“ – statymas po Lažybų įvykio pradžios (Lažybų įvykio metu jam
nepasibaigus).
2.17. Statymas – Reglamento nustatyta veiksmų visuma, kai Bendrovės lažybų tarpininkas
(esant poreikiui pasinaudodamas specialia kompiuterine programa) iš lošėjo priima
informaciją apie pasirinktą (Bendrovės pasiūlytą ir tarpusavyje aptartą) Lažybų įvykį
(įvykius), Lažybų įvykio baigtį (baigtis), taikomą Lažybų koeficientą (koeficientus) bei
priima Statomą sumą ir išduoda lošėjui atspausdintą Lažybų kortelę.
2.18. Statoma suma (Statymo suma) – pinigų suma, lošėjo įmokama dalyvaujant Bendrovės
organizuojamose lažybose.
Bendrovė organizuoja lažybas vadovaudamasi galiojančiu Reglamentu.
Bendrovės organizuojamose lažybose Statomas sumas priima ir laimėjimus išmoka tik
Bendrovės lažybų tarpininkai Bendrovės lažybų punktuose lažybų punktų darbo metu.
Kiekvienas lošėjas gali susipažinti su Reglamentu ir lažybų pasiūla kiekviename Bendrovės
lažybų punkte ir Bendrovės interneto tinklapyje. Reglamentas lažybų punktuose yra laikomas
viešai. Esant lošėjo pageidavimui, Bendrovės lažybų tarpininkas gali tiesiogiai išaiškinti
lošėjui Reglamento ir pasiūlos nuostatas, kurios lošėjui yra neaiškios ar nesuprantamos.
Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas, dalyvaujantis lažybose, yra susipažinęs su
Reglamentu, lošėjui yra aiškios, suprantamos ir priimtinos Reglamento ir lažybų pasiūlos
nuostatos. Kilus nesutarimams tarp Bendrovės ir lošėjo, lošėjas negali teigti, jog jis nebuvo
susipažinęs su Reglamentu ar neteisingai jį suprato.
II. PAGRINDINĖS LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

7.

8.

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra nurodyti Lažybų įvykius, dėl kurių baigties galima lažintis
tik atliekant kombinuotus statymus. Šiuo atveju Lažybų pasiūloje Bendrovė nurodo, dėl kurio
įvykio baigties galima lažintis tik atliekant kombinuotą statymą ir privalomą spėti įvykių
kiekį.
Spėjant sporto varžybų Lažybų įvykio baigtį – kuri komanda laimės, konkretų rungtynių
rezultatą, kiek abi komandos pelnys taškų/įvarčių per rungtynes, kokiu skirtumu laimės,
įskaitomas rezultatas, Lažybų įvykio dalyvių pasiektas per pagrindinį rungtynių laiką,
neskaitant pratęsimų, jeigu Lažybų pasiūloje nenurodyta kitaip. Bendrovė turi teisę siūlyti
spėti tiek Lažybų įvykio be pratęsimų, tiek to paties Lažybų įvykio su visais pratęsimais
baigtį, tačiau šiais atvejais siūlomas spėti Lažybų įvykis Lažybų pasiūloje pateikiamas kaip du
skirtingi Lažybų įvykiai, turintys skirtingus Lažybų įvykių numerius ir parametrus (pvz.
koeficientai, pranašumas, daugiau/mažiau ir pan.).
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

Dalyvaujant lažybose dėl sporto varžybų Lažybų įvykio baigčių, kurios yra nustatomos
pasibaigus rungtynėms ir visiems pratęsimams (jeigu jų buvo) – pvz. komandų ar žaidėjų
pataikymo procentas, kuris žaidėjas pelnė daugiau taškų/įvarčių, kiek pelnė taškų/įvarčių, kiek
rezultatyvių perdavimų atliko žaidėjas ar komanda, kiek kamuolių atkovojo, kiek kartų
smūgiavo į vartus ir pan., spėjama sporto varžybų Lažybų įvykio baigtis, kuri buvo pasiekta
per rungtynes su visais pratęsimais, neskaitant rezultato, pasiekto baudiniais, bulitais ir kitais
būdais, kuriais išaiškinamas nugalėtojas pasibaigus rungtynėms skirtam laikui.
Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu keisti Lažybų pasiūlą, tačiau iki Lažybų pasiūlos
pakeitimo priimti Statymai lieka galioti. Lošėjas turi teisę atlikti Statymus tik pagal aktualią
(paskutinę) Lažybų pasiūlą.
Bendrovės interneto tinklapyje ir Bendrovės lažybų punktuose nurodyta informacija apie
Lažybų pasiūlą negali būti traktuojama kaip galutinė ir neginčytina. Kaip galutinė ir
neginčytina Lažybų pasiūla, kurios pagrindu yra priimami Statymai, yra traktuojama
Bendrovės duomenų bazėje esanti Lažybų pasiūla, kurią Statymo atlikimo metu Bendrovės
lažybų punkte nurodo lažybų tarpininkas.
Išskyrus Statymų „Gyvai” atvejį Statymai gali būti priimami tik iki Lažybų įvykio
organizatoriaus nurodytos preliminarios Lažybų įvykio pradžios ar kito Lažybų pasiūloje
nurodyto laiko.
Statymų „Gyvai” atveju statymai gali būti priimami Lažybų įvykiui prasidėjus – iki Lažybų
pasiūloje nurodyto tokio Statymo priėmimo pabaigos, bet ne vėliau, negu iki Lažybų įvykio
pabaigos.
Lošėjas gali dalyvauti lažybose, įsigydamas neribotą kiekį Lažybų kortelių.
Lažybų kortelėje bet kuris Lažybų įvykis nurodomas tik vieną kartą.
Lažybų tarpininkas, nenurodydamas jokių priežasčių, turi teisę atsisakyti priimti bet kurį
pasiūlytą atlikti Statymą. Bendrovės lažybų tarpininkas turi teisę apie bet kurį pasiūlytą
Statymą ir/ar Statymo sumą informuoti Bendrovės administraciją ir, atsižvelgdamas į gautus
nurodymus, arba priimti pasiūlytą Statymą, arba pasiūlyti lošėjui pakeisti Statymą arba
Statymo sumą. Lošėjui atsisakius pakeisti Statymą arba Statymo sumą, statymas iš lošėjo
nepriimamas. Bendrovė savo nuožiūra taip pat turi teisę riboti dalyvavimą Bendrovės
organizuojamose lažybose, kurie, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pažeidinėja Reglamento
nuostatas, lošia nesąžiningai arba atlieka kitus veiksmus, nesuderinamus su Bendrovės
organizuojamų lažybų organizavimo tvarka. Tokiems lošėjams Bendrovė vienašališkai be
papildomo perspėjimo turi teisę riboti maksimalaus Statymo sumą arba atsisakyti priimti
atskirą Statymą
Bendrovė taiko Reglamente numatytas nuolaidas.
Bendrovė nepažeisdama taikytinų Azartinių lošimų įstatymo nuostatų turi teisę Oficialiuose
informacijos šaltiniuose viešai skelbti apie Laimėtojų ir kitų lažybose dalyvaujančių
(dalyvavusių) lošėjų laimėjimus ir/ar kitus pasiekimus.
III. LAŽYBŲ PASIŪLA

19. Lažybų pasiūloje yra pateikiama tokia informacija:
19.1. Lažybų įvykio tipas (pvz. „Krepšinis”, „Futbolas” ir pan.);
19.2. Lažybų įvykio lygis (pvz. „Europos krepšinio čempionatas”, „UEFA Čempionų lyga” ir
pan.);
19.3. Lažybų įvykio, dėl kurio lažinamasi, unikalus Lažybų įvykio numeris Lažybų pasiūloje
(pvz. „17”);
19.4. Lažybų įvykio dalyviai (pvz. „Kauno Žalgiris” – „Vilniaus Lietuvos rytas”, „Milano
Inter” – „Barselonos Barselona” ir pan.);
19.5. Lažybų įvykio indeksas (aprašytas skaičiumi arba tekstu), kuriuo žymimas Lošėjo
pasirinktas Lažybų pasiūloje nurodyto Lažybų įvykyje dalyvaujančio dalyvio rezultatas
(Lažybų įvykio baigtis) (pvz. Lažybų įvykio indeksas „1” reiškia, kad yra siūloma
UAB “TOP SPORT” LAŽYBŲ REGLAMENTAS

4
atlikti Statymą už dvejų Lažybų įvykio dalyvių varžybose dalyvaujančio pirmojo
Lažybų įvykio dalyvio pergalę, Lažybų įvykio indeksas „3” reiškia, kad yra siūloma
atlikti Statymą už tai, kad grupinių varžybų Lažybų įvykyje dalyvaujantis dalyvis pateks
į pirmą trejetuką);
19.6. Lažybų koeficientas, išreikštas skaičiumi (pvz. „1,75”);
19.7. Laikas (laiko formatas – 20xx metų y mėnesio z diena, xx valandų yy minučių), iki
kurio pabaigos lažybų punktuose priimami statymai (pvz. „2015 metų liepos mėnesio
17 diena, 17 valandų 17 minučių”).

IV. STATOMŲ SUMŲ ĮMOKĖJIMAS IR LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS
20. Minimalią Statomą sumą vienai Lažybų kortelei nustato ir lažybų punktuose bei Bendrovės
interneto tinklapyje skelbia Bendrovė. Bet kokiu atveju Statymo suma negali būti mažesnė nei
0,25 Eur (dvidešimt penki euro centai).
21. Maksimali Statoma suma vienai lažybų kortelei visais atvejais yra 14  Eur (keturiolika
tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai). Maksimali galima laimėti suma vienai
Lažybų kortelei lažybose yra 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų).
22. Statomos sumos priimamos ir laimėjimai išmokami eurais, o patvirtinus bet kokią kitą valiutą
tinkama atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje – nustatytąja valiuta.
23. Informaciją (įskaitant informaciją, nurodytą Lažybų kortelėje) apie atliekamo Statymo sumą,
taip pat pasirenkamą Lažybų įvykį, Lažybų įvykio koeficientą, taip pat bet kokią kitą
informaciją, kuri yra susijusi su Statymo atlikimu ir/ar Statoma suma, lošėjas privalo patikrinti
neatsitraukęs nuo kasos prieš Lažybų kortelės išdavimą (arba iš karto po to, kai ji buvo
išduota), tačiau bet kokiu atveju tai privalo padaryti ne vėliau nei per 5 (penkias) minutes nuo
Lažybų kortelės išdavimo (tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei iki Lažybų įvykio pradžios).
Vėliau pretenzijos dėl atlikto Statymo nepriimamos. Statymo “Gyvai” atveju pretenzijos, po to
kai buvo išduota Lažybų kortelė, nepriimamos.
24. Lošėjo laimimą sumą sudaro lošėjo Statoma suma padauginta iš Lažybų kortelėje nurodyto
Lažybų koeficiento, gautą reikšmę suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio. Šiuo atveju
jeigu trečiasis po kablelio esantis skaitmuo yra 5 (penki) ir daugiau, tai apvalinama didinant
antrąjį skaitmenį, esantį po kablelio, jei mažiau – antrasis skaitmuo nėra keičiamas.
25. Lažybų įvykio nugalėtojais paskelbus kelis Lažybų įvykio dalyvius, lošėjo laimėjimo suma
yra apskaičiuojama Lažybų kortelėje nurodytą Lažybų koeficientą padalinant iš Lažybų įvykio
nugalėtojais paskelbtų įvykio dalyvių skaičiaus, tačiau šiuo atveju perskaičiuotas Lažybų
koeficientas negali būti mažesnis už „1”.
26. Lošėjas turi teisę gauti laimėjimą tuo atveju, jei Statymo atlikimo metu teisingai atspėjo
Lažybų įvykių baigtį (baigtis). Reglamento Priede Nr. 1 numatytu „Stop” statymo atveju
lošėjas turi teisę gauti Taisyklėse nustatyta tvarka apskaičiuotas išmokas ir tada, kai jo
spėjimas Statymo atlikimo metu nebuvo teisingas.
27. Esant pagrįstam įtarimui, kad Lažybų įvykio rezultatas buvo pasiektas dėl nesąžiningo Lažybų
įvykio (varžybų) dalyvių susitarimo (pvz. yra įtariama, kad nesąžininga veikla lėmė Lažybų
įvykio baigtį (pavyzdžiui, įtariama, kad Lažybų įvykio eigą/baigtį lėmė neleidžiami
susitarimai, įtariama, kad Statymą dėl Lažybų įvykio atliko (atlieka) asmenys (asmuo), kurie
patys dalyvauja kaip lažybų įvykio dalyviai, žaidėjai, treneriai, teisėjai, vienodus Statymus ar
jų kombinacijas atlieka tarpusavyje susiję asmenys ir pan.)), laimėjimų išmokėjimas
Bendrovės vadovo raštišku sprendimu (įsakymu) yra sustabdomas iki tol, kol nurodytos sporto
šakos federacija, ikiteisminio tyrimo institucija, Lošimų priežiūros tarnyba, tarptautinės
lažybų asociacijos ar kita kompetentinga institucija paskelbs išvadą, patvirtinančią arba
paneigiančią kilusius įtarimus. Apie Bendrovės vadovo įsakymą sustabdyti laimėjimų
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28.

29.
30.

31.

32.

išmokėjimą yra informuojami (informaciją pateikiant Bendrovės interneto tinklapyje ir lažybų
punktuose) visi lošėjai, atlikę statymus už tokius Lažybų įvykius. Bendrovė ne vėliau nei per
120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų nuo laimėjimų išmokėjimo sustabdymo (tačiau bet kokiu
atveju ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo kompetentingos institucijos atitinkamo
sprendimo priėmimo) priima sprendimą dėl laimėjimų išmokėjimo ar lažybų anuliavimo.
Jeigu kilę įtarimai patvirtinami ir atitinkama kompetentinga institucija priima galutinį
sprendimą dėl nesąžiningų varžybų, tai visi Lažybų įvykiai, susiję su nesąžiningai vykusiomis
varžybomis, anuliuojami. Per minėtą terminą kompetentingai institucijai nepriėmus galutinio
sprendimo dėl nesąžiningų varžybų, Bendrovė pasibaigus minėtam terminui laimėjimus
išmoka lošėjams.
Jeigu Lažybų įvykis nutrauktas, tai laimėjimų išmokėjimas dėl neįvykusių/nepasibaigusių
įvykių baigčių yra atidedamas iki tol, kol Lažybų įvykis bus pabaigtas arba Lažybų įvykio
nugalėtojas bus paskelbtas Oficialiuose informacijos šaltiniuose, bet ne ilgiau, kaip 24
(dvidešimt keturioms) valandoms nuo Lažybų įvykio nutraukimo momento. Jeigu Lažybų
įvykis nebuvo pabaigtas arba Lažybų įvykio nugalėtojas nebuvo paskelbtas per 24 (dvidešimt
keturias) valandas, tai laimėjimai išmokami už lažybas, kurios nebuvo anuliuotos ir jų
koeficientai nebuvo perskaičiuoti taip, kaip numatyta Reglamento 48 punkte.
Laimėjimai išmokami Lažybų kortelės (-ių) pateikimo metu bet kuriame Bendrovės lažybų
punkte.
Laimėjimą (įskaitant ir Statomos sumos grąžinimą lažybų anuliavimo atveju) lošėjas gali
atsiimti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rezultatų paskelbimo lažybų punktuose
ir/arba Bendrovės interneto tinklapyje. Jeigu paskutinė šio termino diena yra ne darbo diena,
tai šis terminas pratęsiamas iki pirmos po jos einančios darbo dienos. Neatsiėmęs laimėjimo
ir/ar Statymo sumos per šiame Reglamento punkte nurodytą terminą, lošėjas praranda teisę į
laimėjimą ir/ar į Statymo sumą. Lažybų kortelė, kurios pagrindu buvo išmokėtas laimėjimas
arba laimėjimas ir/ar Statymo suma, lieka Bendrovės lažybų punkte. Išmokėtą laimėjimą ir/ar
grąžinamą Statomą sumą lošėjas privalo patikrinti neatsitraukęs nuo kasos. Vėliau pretenzijos
dėl išmokėto laimėjimo ir/ar grąžinamos Statomos sumos nepriimamos. Lažybų tarpininkas
taip pat turi teisę atsisakyti išmokėti laimėjimą tuo atveju, jei yra pagrįstų įtarimų dėl Lažybų
kortelės autentiškumo. Tokiu atveju laimėjimo išmokėjimas sustabdomas tol, kol nėra
įsitikinama dėl Lažybų kortelės autentiškumo, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau nei 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų. Visos pretenzijos dėl tokio laimėjimo sustabdymo
nagrinėjamos Reglamento 79 punkte nustatyta tvarka.
Lošėjui pageidaujant, Bendrovė išduoda lošėjui, kuris savo Statymus arba laimėjimus buvo
užregistravęs Bendrovėje, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos pažymą apie
patirtas išlaidas ir gautas pajamas. Prašymą išduoti tokią pažymą lošėjas pateikia lažybų
punkte, kuriame buvo išmokėtas laimėjimas.
Lažybų tarpininkas turi teisę iš bet kurio lošėjo, ketinančio atlikti Statymą ar atsiimti
laimėjimą ir/ar grąžintiną Statomą sumą pareikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Lošėjui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą lažybų
tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti Statymą, o laimėjimo ir/ar Statymo sumos išmokėjimas
gali būti sustabdomas iki dokumento pateikimo momento, bet ne ilgiau, kaip iki termino
atsiimti laimėjimą arba grąžintiną Statymo sumą pabaigos.
V. NUOLAIDŲ SISTEMA

33. Bendrovė turi teisę lošėjams taikyti nuolaidas, kurias galima skirti tik dalių įmokų, skirtų
Statymams lažybose atlikti, padengimui, pagal žemiau nurodytas nuolaidų taikymo taisykles:
33.1.
Sprendimą taikyti nuolaidą/-as priima Bendrovės direktorius savo įsakymu (toliau –
Įsakymas). Įsakyme nurodomos nuolaidų taikymo sąlygos ir kita svarbi informacija
(jeigu yra) apie taikomas nuolaidas.
UAB “TOP SPORT” LAŽYBŲ REGLAMENTAS

6

33.2.
33.3.
33.4.

33.5.

33.6.

Įsakymas taikyti nuolaidas yra skelbiamas Bendrovės interneto tinklapyje ir/ar
Bendrovės lošimų organizavimo vietose.
Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos, nuolaidų
kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.
Nuolaida yra suteikiama tada, kai yra įvykdomos Įsakyme nurodytos nuolaidos
sąlygos. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta Įsakyme, gali būti įvykdomos tiek
visa apimtimi, tiek ir dalimis ir nuolaida suteikiama įvykdžius atitinkamas nuolaidos
sąlygas ir jų dalį.
Nuolaida lošėjams, atitinkantiems Įsakyme nurodytas nuolaidos taikymo sąlygas,
suteikiama Įsakyme nurodytą nuolaidos galiojimo laikotarpį padengiant tam tikrą
vieno ar kelių Statymų sumos dalį. Jeigu Įsakyme nėra nurodyta kitaip nuolaida
suteikiama vienai Lošėjo lošimo sąskaitai vieną kartą.
Suteikta nuolaida yra registruojama Bendrovės duomenų bazėje ir nurodoma Lošėjo
lošimų sąskaitoje.

34. Kiekvienas lošėjas, pretenduojantis į nuolaidą, privalo būti identifikavęs save užsiregistravimo
būdu Bendrovėje (t. y. užpildęs užsiregistravimo formą (įskaitant, bet tuo neapsiribojant,
nurodęs savo kontaktinę informaciją), gavęs „Kliento kortelę“ ir ją pateikęs statymo atlikimo
metu).
35. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo metu,
apie tai iš anksto pranešus Bendrovės interneto tinklapyje ir/ar Bendrovės lošimų
organizavimo vietose.
VI. STATYMŲ TIPAI
36. Bendrovė, organizuodama lažybas, priima (i) paprastus, (ii) sisteminius, (iii) kombinuotus,
(iv) „Stop”; (v) „Grandinėlės” ir (vi) sąlyginius tipų Statymus. Kiekvieno iš nurodyto tipo
statymų pavyzdžiai yra pateikiami Reglamento Priede Nr. 1 STATYMŲ TIPŲ
APRAŠYMAS.
VII. LAŽYBŲ KORTELĖS
37. Lažybų kortelėje yra nurodomi duomenys apie lažybas – unikalus Lažybų įvykio numeris
aktualioje (paskutinėje) Bendrovės Lažybų pasiūloje, Lažybų įvykiai, lošėjo spėjimai nurodant
įvykio baigties indeksą, Lažybų koeficientai, Statymo suma, galimas laimėjimas, vėliausiai
įvyksiančio į Lažybų kortelę įtraukto įvykio data, statymo priėmimo laikas, Lažybų kortelės
atspausdinimo laikas. Lažybų kortelėje gali būti nurodyti ir papildomi duomenys, susiję su
lažybomis. Lažybų kortelės nugarėlėje esantis laisvas plotas naudojamas Bendrovės nuožiūra.
38. Draudžiama daryti bet kokius išduotos Lažybų kortelės mechaninius ar grafinius pakeitimus.
39. Lažybų kortelės yra griežtai apskaitomos. Informacija apie Lažybų korteles ir pinigines
operacijas lieka Bendrovėje ir yra saugoma taip, kaip to reikalauja galiojantys taikytini
Lietuvos Respublikos teisės aktai.
VIII. STATYMŲ PRIĖMIMAS
40. Lošėjas, norintis dalyvauti lažybose, privalo atlikti Statymą – pasirinkti ir lažybų tarpininkui
nurodyti (perduoti informaciją apie) statymo tipą, spėjamų Lažybų įvykių numerius, savo
pasirinktus galimus įvykių baigčių variantus, kitą su lažybomis susijusią informaciją (jei
taikytina), o taip pat įmokėti Statomą sumą.
41. Lažybų tarpininkas, pasinaudodamas Bendrovės duomenų bazės informacine sistema ir
kitomis techninėmis priemonėmis, pagal iš lošėjo gautą informaciją priima Statymą – paima
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42.
43.
44.
45.

46.

pinigus, suveda (priima) lošėjo nurodytus duomenis į Bendrovės duomenų bazę ir atspausdina
bei įteikia lošėjui Lažybų kortelę. Lažybų kortelė yra dokumentas, patvirtinantis lošėjo
dalyvavimą Lažybose. Lošėjas, praradęs Lažybų kortelę, praranda teisę į laimėjimą.
Statomos sumos įmokamos grynaisiais pinigais Statymo atlikimo metu.
Lošėjas Statymą gali atlikti, o lažybų tarpininkas – jį priimti tik iki Lažybų įvykio pradžios
(išskyrus Statymus „Gyvai“).
Laimėjimai išmokami vadovaujantis Lažybų kortelėje nurodyta informacija.
Lažybų punkte atspausdinta Lažybų kortelė lošėjo prašymu gali būti anuliuota per 5 (penkias)
minutes nuo Lažybų kortelės atspausdinimo lažybų punkte, bet ne vėliau kaip iki Lažybų
įvykio pradžios, jeigu lošėjas nusprendė nedalyvauti Lažybose arba atspausdintoje Lažybų
kortelėje pastebėjo klaidų. Praėjus šiame punkte nurodytam terminui Lažybų kortelės
anuliavimas negalimas. Statymo “Gyvai” atveju Lažybų kortelės anuliavimas, numatytas
šiame punkte, nėra galimas.
Lošėjui atvykus atsiimti laimėjimo ir pateikus laimėjusią Lažybų kortelę, yra išmokamas
laimėjimas, o laimėjusią Lažybų kortelę lošėjas grąžina Bendrovei kaip laimėjimo išmokėjimo
pagrindą.
IX. LAŽYBŲ ANULIAVIMAS

47. IX („Lažybų anuliavimas”), X („Specialios sąlygos”) ir XI („Ypatingi atvejai”) Reglamento
skyriuose numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos.
48. Anuliavus lažybas, anuliuotoms lažyboms taikytinas Lažybų koeficientas yra prilyginamas
„1” ir atsižvelgiant į tai yra įvykdomas Lažybų kortelėje nurodyto galimo laimėjimo
perskaičiavimas.
49. Lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykis neįvyko.
50. Lažybos dėl komandos nario individualaus pasirodymo (individualių rezultatų) anuliuojamos,
jeigu komandos narys (futbolininkas, krepšininkas ir kt.) neišėjo į aikštę ir/arba visiškai
nežaidė rungtynėse, nors ir buvo registruotas nurodytoms rungtynėms.
51. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko Statymą ir jo Statymą Bendrovė priėmė po Lažybų
įvykio pradžios, arba jei lošėjas atliko Statymą iki Lažybų įvykio pradžios, bet Statymas buvo
priimtas po Lažybų įvykio pradžios. Statymų „Gyvai” atveju lažybos anuliuojamos tuomet,
kai Statymas yra priimamas už Lažybų įvykį, kuris jau yra įvykęs.
52. Lažybos anuliuojamos visais atvejais, kai Statymas buvo atliktas po Lažybų įvykio pabaigos.
53. Lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykis yra atšauktas, taip pat jeigu Lažybų įvykis
neprasidėjo nustatytu laiku ir praėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms nuo Lažybų įvykio
organizatoriaus paskelbto Lažybų įvykio pradžios laiko.
54. Lažybos anuliuojamos, jeigu Lažybų pasiūloje ir Lažybų kortelėje buvo neteisingai nurodyti
Lažybų įvykių dalyviai. Jei lošėjas atliko kombinuotą Statymą, kuriame yra sukombinuoti
vienas kitą lemiantys Lažybų įvykiai (pvz: „abi komandos pelnys įvarčius” ir „bus daugiau nei
1,5 įvarčių per rungtynes” ir pan.) ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, tokios lažybos
yra anuliuojamos.
55. Jeigu Bendrovė suklydo iš esmės sudarydama lažybas su lošėju (akivaizdžiai klaidingas
lažybų koeficientas; yra praleistas kablelis; pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su
neigiamu; papildoma Lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių
pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, pelnys taškų ir pan.); baigties koeficientas iš esmės skiriasi
nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje ir pan.) ir šią klaidą
Bendrovė nustatė iki ar po Lažybų įvykio pradžios (įskaitant ir Statymų „Gyvai” atveju), tai
Lažybos anuliuojamos, apie anuliavimą bei jo priežastis paskelbiant Bendrovės lažybų
punktuose ir Bendrovės interneto tinklapyje. Pasibaigus Lažybų įvykiui lažybų anuliavimas
dėl šiame punkte nurodytos priežasties nėra galimas.
56. Lažybos yra anuliuojamos jeigu iki varžybų pradžios arba varžybų metu Lažybų įvykio
organizatoriai pakeičia Lažybų įvykio reglamentą (pvz. buvo sutrumpintas varžyboms skirtas
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laikas, o naujai skirtas laikas sudaro mažiau, negu Reglamento X skyriuje („Specialiosios
sąlygos”) nurodytas laikas (ar kitas varžybų trukmės matas). Jeigu minėtoje vietoje nėra
nurodytas minimalus varžybų trukmės laikas (ar kitoks minimalus matas), kurio nesužaidus
lažybos yra anuliuojamos, lažybos anuliuojamos, jeigu varžyboms naujai skirtas laikas sudaro
mažiau, negu 90 (devyniasdešimt) procentų įprastinio varžyboms skirto laiko).
57. Lažybos, atsižvelgiant į Reglamento X skyrių („Specialiosios sąlygos”), anuliuojamos, jeigu
Lažybų įvykis yra nebaigtas (nutrauktas). Jeigu Reglamento X skyriuje („Specialiosios
sąlygos”) nenurodyta kitaip, Lažybų įvykio baigtys, kurios yra įvykusios iki Lažybų įvykio
nutraukimo momento ir kurioms išaiškėti visas skirtas laikas yra pasibaigęs (pvz., „Atkovos
pirmą kamuolį”, „Laimės pirmą kėlinį” ir pan.), yra įskaitomos, o jų atžvilgiu lažybos nėra
anuliuojamos.
58. Dėl Lažybų pasiūloje įsivėlusios gramatinės, stiliaus ar kitos panašaus pobūdžio klaidos
(klaidingai užrašytas Lažybų įvykio dalyvio vardas, pavardė ar pavadinimas ir pan.), kuri
nekeičia Lažybų įvykio sąlygų prasmės, lažybos nėra anuliuojamos.
59. Bendrovei anuliavus lažybas lošėjas, kuris nesutinka su lažybų anuliavimu dėl Bendrovės
nurodytų priežasčių, turi teisę pateikti pretenziją Bendrovei Reglamento 79 punkte nustatyta
tvarka.
X. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
60. Šiame Reglamento skyriuje nenurodytose sporto šakose, kur vienų Lažybų įvykių rungtynių
trukmė yra reglamentuota oficialiose tų sporto šakų taisyklėse, nutraukus Lažybų įvykį
sužaidus mažiau negu 90 (devyniasdešimt) procentų minėtose taisyklėse nustatyto pradinio
įvykiui skirto laiko, Lažybos anuliuojamos dėl Lažybų įvykių, kurie galėtų pasikeisti, jeigu
įvykis nebūtų nutrauktas (pvz., „Kuri komanda ilgiau kontroliuos kamuolį”, „Kuri komanda
atkovos daugiau kamuolių”, „Kurios komandos žaidėjams bus parodyta daugiau geltonų
kortelių”, „Ar per rungtynes bus įmušta įvarčių”, „Žaidėjas pelnys/nepelnys įvartį” ir pan.).
Šiuo atveju neanuliuojamos Lažybos tik dėl Lažybų įvykio nugalėtojo, jeigu jis ne vėliau, kaip
per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo Lažybų įvykio nutraukimo buvo paskelbtas varžybų
rengėjų sprendimu.
61. Futbole prie bet kurio kėlinio laiko (žaidžiami 2 kėliniai po 45 min.) teisėjui pridėjus
papildomo laiko (dėl keitimų, traumų ir kt.), visi per šį pridėtą laiką pasiekti įvarčiai,
parodytos kortelės, keitimai ir kiti įvykiai laikomi įvykę per pagrindinį kėlinio ir/ar rungtynių
laiką. Jeigu rungtynių metu žaidėjui parodoma antra geltona kortelė ir po to raudona kortelė,
tai skaičiuojamos ir antra geltona, ir raudona kortelės. Jei parodoma iš karto raudona kortelė,
tai skaičiuojama tik raudona kortelė. 11 metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant
išsiaiškinti rungtynių nugalėtoją, lažybose nėra laikomi 11 metrų baudiniais ir nėra
skaičiuojami kaip žaidėjo įmušti įvarčiai. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus
(„owngoal”) lažybose neskaičiuojamas, t.y. žaidėjas nėra laikomas įmušęs įvartį. Kortelės,
parodytos ne žaidėjams tuo metu esantiems aikštėje (pvz: komandos vadovams, treneriams,
atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos.
62. Lažybos dėl visų Lažybų įvykių baigčių anuliuojamos, jeigu beisbolo varžybos neįvyksta
Lažybų pasiūloje nurodytą dieną arba yra nebaigtos, nesvarbu, kiek kėlinių iki varžybų
nutraukimo buvo sužaista. Šiuo atveju netaikoma Taisyklėse aptartų atidėtų Lažybų įvykių
taisyklė.
63. Beisbolo varžybos, kurios žaidžiamos du kartus tarp tų pačių komandų, Lažybų pasiūloje
vadinamos „R1” (anksčiau tą dieną įvykusios varžybos) ir „R2” (vėliau tą dieną įvykusios
varžybos). Abejoms varžyboms yra nurodomas tas pats varžybų pradžios (ankstesniųjų tos
dienos varžybų „R1”) laikas. Lažybose dėl beisbolo Statymai priimami visam rungtynių laikui
(įskaitant pratęsimus). Lažybose dėl Japonų beisbolo varžybų, kai šios baigiasi lygiosiomis ir
nėra žaidžiami pratęsimai, anuliuojami statymai tik dėl lažybų "kas laimės". Dėl kitų Statymų
(pvz: "Pranašumas", "Abi komandos pelnys taškų" ir kt.) lažybos lieka galioti.
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64. Teniso varžybose nebaigus rungtynių iki turnyro pabaigos, lažybos nėra anuliuojamos, dėl
baigčių, pilnai įvykusių ir viršytų per sužaistą laiką. Lažybos dėl kitų Lažybų įvykių
anuliuojamos, kaip numatyta Reglamento 48 punkte. Teniso varžyboms danga ar varžybų
vieta (atviras ar uždaras kortas) neturi įtakos. Jei keičiasi ar pasiūloje nurodyta kita danga ar
varžybų vieta tai lažybos dėl su tuo susijusių Lažybų įvykių nėra anuliuojamos. Jei teniso
dvejetų (porų) varžybose lemiamame sete žaidžiamas čempioniškasis "Tie-Break" (10 laimėtų
taškų su vienos iš porų dviejų taškų galutiniu pranašumu), lemiamo seto rezultatas
prilyginamas geimo rezultatui, t.y. skaičiuojamas kaip vienas laimėtas geimas. Jei
komandinėse teniso varžybose („Davis Cup” ir kt.) dėl bet kokios priežasties keičiasi vienas ar
keli dalyviai iš bet kurios komandos, statymai dėl bet kokios komandos pergalės lieka galioti.
65. Lažybos anuliuojamos dėl dviejų automobilių lenktynininkų tarpusavio rezultato konkrečiame
lenktynių etape, jeigu abu lenktynininkai nebaigė lenktynių, nuvažiavę tokį patį ratų skaičių.
Jei abu lenktynininkai nebaigė lenktynių, tačiau nuvažiavo skirtingą ratų skaičių, nugalėtoju
pripažįstamas daugiau ratų nuvažiavęs lenktynininkas.
651 Tais atvejais kai krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas pasibaigus
pagrindiniam rungtynių laikui yra lygus (pvz: draugiškos rungtynės), statymų 1 ir 2
(Rungtynių nugalėtojas įskaitant pratęsimą) koeficientai yra prilyginami 1. Tais atvejais, kai
krepšinio varžybose žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų, o dėl to kad to reikalauja turnyro
reglamentas, Lažybų įvykių baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko
rezultatą, o Statymai dėl rungtynių nugalėtojo, bei žaidėjų ir komandų statistinių rodiklių
įskaitomi įskaitant ir pratęsimą. Jei komanda gauna techninę pražangą dar neprasidėjus
rungtynėms (pvz: sulaužomas lankas, muštynės ir t.t.), lažybų baigtys „Kas pirmas pelnys
taškus”, „Kas pirmas pelnys tritaškį” lieka galioti.
652
Lažybose dėl Amerikietiškojo ir Australietiškojo futbolo, Statymai "kas laimės" priimami
visam rungtynių laikui (t.y. įskaitant pratęsimus), o visi kiti Statymai (pvz: "Pranašumas",
"Abi komandos pelnys taškų, "Komanda pelnys taškų ir kt.) priimami tik pagrindiniam
rungtynių laikui.
XI. YPATINGI ATVEJAI
66. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi Oficialių informacijos šaltinių paskelbto Lažybų įvykio baigties
patikimumu, ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų nuo tokio
paskelbimo. Apie rezultato patvirtinimo atidėjimą lošėjai informuojami lažybų punktuose ir
Bendrovės interneto tinklapyje skelbimais. Praėjus šiame punkte nustatytam terminui
Bendrovė privalo išmokėti laimėjimą arba anuliuoti Lažybų įvykio rezultatą.
67. Lažybų įvykio rezultato anuliavimo (pvz., diskvalifikacija, dopingas, teisėjų klaida) atveju
galiojančiu laikomas pirmasis iki anuliavimo paskelbtas rezultatas.
68. Nėra anuliuojamos lažybos dėl sutrumpintų (kaip nurodyta X („Specialios sąlygos”)
Reglamento skyriuje) ar nutrauktų Lažybų įvykių, jeigu tai nenumatyta Specialiosiose
sąlygose. Šiuo atveju Lažybų įvykių nugalėtojai nustatomi pagal Lažybų įvykio rengėjų
paskelbtus rezultatus.
XII. ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS
69. Jeigu šiame Reglamento skyriuje nurodytos lažybų organizavimo taisyklės skiriasi nuo
bendrųjų lažybų organizavimo taisyklių, taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų
organizavimo taisyklės.
70. Bendrovės lažybų punktuose įdiegus specialią (teisės aktuose nustatyta tvarka sertifikuotą)
įrangą, galima lažintis dėl specialios programinės įrangos duomenų bazėje esančių ir
atsitiktine tvarka parinktų Lažybų įvykių baigties.
71. Lažybų įvykio ir pasiūlos vaizdo įrašą Reglamento 70 punkte nurodyta įranga atsitiktine
tvarka parenka iš duomenų bazės ir transliuoja lažybų punkte esančiame ekrane.
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72. Lažybose dėl tokių Lažybų įvykių statymai priimami iki Lažybų įvykių pradžios pagal
transliuojamą lažybų pasiūlą.
73. Lažybų pasiūloje nurodoma Lažybų įvykio numeris, Lažybų įvykis, nustatytas Lažybų
koeficientas.
74. Šiame skyriuje nurodytose lažybose Statymai „Gyvai“ negalimi.
75. Pasibaigus Lažybų įvykiams, ekrane ir/ar Bendrovės interneto tinklapyje rodomi rezultatai.
76. Lažybose dėl tokių įvykių baigties Lažybų koeficientai gali būti padidinti lošėjų naudai du
arba tris kartus. Koeficiento didinimas nustatomas atsitiktinai. Toks padidinimas taikomas
visiems konkretaus Lažybų įvykio statymams. Minėtas padidinimas galimas po statymų
priėmimo pabaigos, bet ne vėliau, kaip iki Lažybų įvykio pabaigos. Apie padidintus Lažybų
koeficientus Bendrovė informuoja lošėjus Lažybų įvykio metu transliuodama Lažybų
koeficientų padidinimo dydį.
77. Laimėjimą šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka organizuojamose lažybose lošėjas gali
atsiimti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Lažybų įvykių rezultatų paskelbimo
Bendrovės lažybų punktuose. Jeigu nurodytas terminas baigiasi ne darbo dieną, tai šis
terminas pratęsiamas iki pirmos darbo dienos. Neatsiėmęs laimėjimo per nurodytą terminą,
lošėjas praranda teisę į laimėjimą.
XIII. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
78. Lošėjai bet kokias savo pretenzijas gali reikšti iš karto tokioms pretenzijoms atsiradus
Bendrovės lažybų punkte, kuriame buvo atspausdinta Lažybų kortelė.
79. Lošėjai bet kokias savo pretenzijas taip pat gali reikšti siunčiant jas (i) paštu į centrinę
Bendrovės buveinę; arba (ii) elektroniniu paštu adresu pretenzijos@topsport.lt. Apie bet
kokias gautas pretenzijas Bendrovės darbuotojai informuoja Bendrovės administraciją, ir,
vadovaudamiesi be kita ko ir Reglamento nuostatomis, pagrįstas pretenzijas patenkina
nedelsdami. Jeigu pretenzijos patenkinti (išspręsti) nedelsiant nėra galimybės, pretenzija per
10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos turi būti išnagrinėta ir apie tai informuotas
pareiškėjas. Pareiškėjas informuojamas atsakymą jam pateikiant pretenzijoje nurodytu adresu
arba atsakant į elektroninį laišką, kuriuo buvo pateikta pretenzija. Pretenzijos įteikimo
Bendrovei diena yra laikoma pretenzijos įteikimo/gavimo Bendrovės centrinėje buveinėje arba
elektroniniame pašte diena, o atsakymo į pretenziją įteikimo pareiškėjui diena yra laikoma
atsakymo išsiuntimo paštu arba elektroniniu paštu diena.
80. Lošėjai, kurių pretenzijų Bendrovė nepatenkino, savo teises pirmiausiai gali ginti kreipdamiesi
į Lošimų priežiūros tarnybą. Lošėjai taip pat gali ginti savo teises teisme.
81. Informacija apie bet kokius įvykius, kuomet buvo lažinamasi dėl specialios programinės
įrangos duomenų bazėje esančių ir atsitiktine tvarka parinktų Lažybų įvykių baigties, taip pat
dėl bet kokių kitų įvykių Bendrovės duomenų bazėje saugoma iki Reglamente nustatyto
laimėjimo atsiėmimo termino pabaigos.
XIV. STATYMO IŠPIRKIMAS
82.

83.

84.

Statymo išsipirkimas – tai lošėjo veiksmas, kuomet jis, atsižvelgdamas į Bendrovės sudarytą
galimybę, sutinka: (a) atsiimti dalį laimėjimo; arba (b) atsiimti dalį Statytos sumos. Statymo
išsipirkimas galimas tik iki lažybų įvykio pabaigos.
Bendrovė turi teisę sudaryti galimybę lošėjams išsipirkti Statymą. Konkretūs Lažybų įvykiai
ir Statymai, kuriems taikoma statymo išsipirkimo galimybė, nustatomi Bendrovės nuožiūra
kiekvienu atskiru atveju ir Bendrovės lažybų punkte nurodytoje Lažybų pasiūloje pažymimi
specialia statymo išsipirkimo vaizdine priemone.
Bendrovei sudarius galimybę išsipirkti Statymą ties atitinkamu Lažybų įvykiu Bendrovės
lažybų punkte nurodytoje Lažybų pasiūloje yra nurodoma konkreti dalis laimėjimo ar dalis
statymo, kurią lošėjui yra siūloma išsipirkti. Bendrovės sudarytos Statymo išpirkimo
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85.

86.

87.

88.
89.

galimybės sąlygos kinta priklausomai nuo Lažybų įvykio eigos, informacijos prieš Lažybų
įvykio pradžią ar kitų faktorių. Lošėjui pasinaudojus Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti
statymą jis be pakeitimų įvykdomas nedelsiant po to kai lošėjas bet kuriame Bendrovės
lažybų punkte pateikia lažybų tarpininkui Lažybų kortelę ir žodžiu išreiškia valią pasinaudoti
Statymo išpirkimo galimybe.
Bendrovė turi teisę lošėjams sudaryti dalines Statymo išsipirkimo galimybes. Dalinis Statymo
išsipirkimas – Statymo išsipirkimas, kai išsipirkimui naudojama tik dalis atlikto Statymo
sumos, pasirenkama lošėjo. Lošėjo nepasirinktai daliai taikomos sąlygos, pagal kurias buvo
atliktas Statymas, o dalinai išsiperkamai sumai taikomos Reglamento 86 arba 87 punktų
nuostatos.
Lošėjui, pasinaudojusiam Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti Statymą atsiimant dalį
laimėjimo ir atlikus veiksmus, nurodytus Reglamento 84 punkte, lošėjui yra nedelsiant
grąžinama dalis laimėjimo, kurią atsiimti lošėjas sutiko pasinaudodamas konkrečia Bendrovės
sudaryta galimybe. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti likusią Statymo metu
nurodyto galimo laimėjimo dalį. Šiuo atveju lošėjui išmokama dalis, kuri visuomet didesnė
nei jo statyta suma arba jai lygi.
Lošėjui, pasinaudojusiam Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti Statymą atsiimant dalį
Statymo sumos, ir ir atlikus veiksmus, nurodytus Reglamento 84 punkte, lošėjui yra
nedelsiant grąžinama tokia dalis Statymo sumos, kurią atgauti lošėjas sutiko pasinaudodamas
konkrečia Bendrovės sudaryta galimybe. Šiuo atveju lošėjas praranda galimybę laimėti
Statymo metu nurodytą galimą laimėjimą, bei praranda dalį Statymo sumos. Šiuo atveju
lošėjui išmokama dalis visuomet mažesnė nei jo Statymo suma.
Statymo išsipirkimo galimybės laikomos Bendrovės lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams nėra
privalomos.
Bendrovė, sudariusi galimybę išsipirkti Statymą, turi teisę vienašališkai atsisakyti patvirtinti
lošėjo pasirinkimą pasinaudoti tokia galimybe. Bendrovė turi teisę anuliuoti statymo
išsipirkimą, jei (a) Statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos; (b) Bendrovė
pateikdama Statymo išsipirkimo pasiūlymą ar jį patvirtindama suklydo iš esmės; (c) lošėjas
nesąžiningai siekia pasinaudoti Statymo išsipirkimo galimybe.
XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90.
91.

Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir
tokius pakeitimus patvirtinus Lošimų priežiūros tarnybai.
Šis Reglamentas yra privalomas Bendrovei ir visiems Bendrovės organizuojamų lažybų
lošėjams.
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UAB „TOP SPORT“ LAŽYBŲ REGLAMENTO PRIEDAS NR. 1
STATYMŲ TIPŲ APRAŠYMAI

Bendrovė lažybose siūlo lažintis atliekant žemiau nurodytų tipų Statymus.
Paprastas statymas – tai vienos Lažybų įvykio baigties spėjimas vienoje Lažybų kortelėje.
Galimos paprasto statymo rūšys:
a.
-

b.

Statymas už Lažybų įvykio baigtį su galimais rezultatų variantais:
laimi pirmasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis;
laimi antrasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis;
lygiosios;
laimi pirmasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis arba lygiosios;
laimi antrasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis arba lygiosios;
laimi pirmasis pasiūloje įrašytas Lažybų įvykio dalyvis arba laimi antrasis pasiūloje
įrašytas Lažybų įvykio dalyvis (t.y. Lažybų įvykis būtinai baigiasi vieno iš jų dalyvių
pergale, o ne lygiosiomis).
Statymas už Lažybų įvykio baigtį, kai vienam Lažybų įvykio dalyviui Bendrovė
suteikia pranašumą („handikapas”):
Dviejų baigčių „azijietiškas” pranašumas – kai po lažybų įvykio baigties prie
galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (o jei su ženklu „-”
atimamas) pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą
su pranašumu šis rezultatas su pranašumu yra pasirinktos komandos ar dalyvio naudai,
tai statymas laikomas laimėtu. Jei rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos
komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus
pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui). Pvz: žaidžia
„Real” prieš „Barcelona” ir lošėjas pasirenka „Real” pranašumą (+2). Rungtynėms
pasibaigus rezultatu 70:67, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą
gaunamas rezultatas yra lošėjo pasirinktos komandos naudai 72:67. Rungtynėms
pasibaigus 68:73, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas
rezultatas priešingos komandos naudai – 70:73. Rungtynėms pasibaigus 72:74 ,
statymas prilyginamas 1 (vienetui), nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus 7474.
Trijų baigčių pranašumas – kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos
komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (o jei su ženklu „-” atimamas) Pranašumas
(įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu šis
rezultatas su pranašumu yra pasirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas
laikomas laimėtu. Jei rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar
dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas
tampa lygus – laimi statymai už lygiąsias su pasirinktu pranašumu. Pvz: žaidžia
„Milan” - „Inter”, o lošėjas pasirenka „Milan” pranašumą (-1) , tuomet rungtynėms
pasibaigus rezultatu 2:0, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą
gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 1:0. Rungtynėms
pasibaigus rezultatu 1:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą
gaunamas rezultatas priešingos komandos naudai – 0:1. Rungtynėms pasibaigus 2:1,
lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 1:1.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Dvigubas „azijietiškas” pranašumas - kai po lažybų įvykio baigties prie galutinio
išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (o jei su ženklu „-” atimamas)
Pranašumas, o statymo suma yra padalijama į 2 lygias dalis. Pvz: jei siūlomas
dvigubas „azijietiškas” pranašumas (-1, -1,5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR tai
skaičiuojama kad 50 EUR statoma už pranašumą (-1) ir 50 EUR statoma už
pranašumą (-1,5). Kadangi tai yra dvigubas pasiūlymas, tai galutinis laimėjimo
koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo sumą.
Pvz.: lošėjas stato 100 EUR už rungtynes „Milan” - „Inter” už „Milan” komandos
dvigubą „azijietišką” pranašumą (-1, -1,5) su koeficientu 1,8 ir rungtynės baigiasi
rezultatu 2:1. Tokiu atveju 50 EUR statymas už „Milan” pranašumą (-1) yra
prilyginamas 1 (nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus 1:1), o 50 EUR
statymas už „Milan” pranašumą (-1,5) yra praloštas (nes įvertinus pranašumą
rezultatas tampa 0,5:1 priešingos komandos naudai). Šiuo atveju lošėjui išmokamas 50
EUR laimėjimas.
Statymas už pasirinktų įvykių dalyvių – asmenų ar komandų – pergalę ar išsidėstymą
turnyrinėje lentelėje.
Statymas už geriausius rezultatus pasiekusį įvykio dalyvį per tam tikrą laiko tarpą, ar
pasiektus geriausius rezultatus ilgai trunkančiuose įvykiuose.
Statymas už surinktų taškų/balsų/balų skaičių per iš anksto išvardintus įvykius.
Statymas už tikslų įvykio rezultatą (per pagrindinį įvykio laiką).
Statymas už įvykio trukmės dalį: lošėjas spėja pasirinktos įvykio dalies rezultatą.
Statymas už tai, kuris iš dviejų įvykio dalyvių pateks į tolimesnį įvykio etapą
(pavyzdžiui, ketvirtfinalį, pusfinalį, finalą, sekantį turą, sekantį ratą ir t.t.).
Statymas už tai, kuris iš dviejų įvykio dalyvių surinks daugiau taškų/balsų/balų per
tam tikrą įvykių kiekį per pagrindinį laiką (pavyzdžiui, kuri iš dviejų futbolo komandų
įmuš daugiau įvarčių per 10 rungtynių ir t.t.).
Statymas už finalines pozicijas: lošėjas stato už tai, kaip po įvykio pabaigos išsidėstys
įvykio dalyviai - asmenys ar komandos - galutinėje lentelėje.

Kombinuotas statymas – tai ne mažiau, negu dviejų ir ne daugiau, negu 30 įvykių baigčių
spėjimas vienoje Lažybų kortelėje. Šiuo atveju Lažybų koeficientas, iš kurio laimėjimo atveju bus
dauginama statymo suma, yra apskaičiuojamas sudauginant visų Lažybų kortelėje nurodytų Lažybų
įvykių koeficientus ir suapvalinant gautą skaičių iki dviejų skaitmenų po kablelio. Šiuo atveju jeigu
trečiasis po kablelio esantis skaitmuo yra 5 ir daugiau, tai apvalinama didinant antrąjį skaitmenį,
esantį po kablelio, jei mažiau – antrasis skaitmuo nėra keičiamas. Kombinuoto statymo atveju
vienoje Lažybų kortelėje negalima kombinuoti tarpusavyje susijusių arba vienas kitą lemiančių
Lažybų įvykių (įvykių, kurie labai glaudžiai priklauso vienas nuo kito; pvz. rungtynėse „Barcelona”
- „Real” tarpusavyje susiję ir vienas kitą lemiantys įvykiai būtų „Barcelona” įmuštas įvartis ir
„Barcelona” laimėtos rungtynės). Šio statymo atveju lošėjas laimi, jei teisingai atspėja visų Lažybų
kortelėje nurodytų įvykių baigtį, išskyrus statymo tipą „13”.
Kombinuoto statymo pavyzdys: lošėjas pasirinko tris Lažybų įvykius: „Barcelona” –
„Real”, „Arsenal” – „Chelsea” ir „Žalgiris” – „Lietuvos Rytas”. Lošėjo atliktose Statymuose
nurodyta, kad jis spėja, jog turėtų laimėti pirmosios pasiūloje nurodytos komandos. „Barcelona”
lažybų koeficientas - 2, “Arsenal” lažybų koeficientas - 3, „Žalgiris” lažybų koeficientas - 1,5.
Tokiu atveju, jei lošėjas pastatė 1 Eur, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš lažybų
koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas Lažybų įvykių baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 9 Eur
(1x(2x3x1,5)=9), neatspėjus bent vienos baigties iš visų pasirinktų Lažybų įvykių, visas lošėjo
kombinuotas statymas laikomas praloštu.
Kombinuoto statymo tipai:
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a. Septynetas – tai statymas, kai lošėjas iš Lažybų pasiūloje nurodyto specialaus sąrašo
pasirenka ne mažiau, kaip septynis įvykius. Lošėjas turi teisę gauti laimėjimą, jei
teisingai atspėja visas pasirinktų įvykių baigtis. Lažybų koeficientas gaunamas
sudauginus visų Lažybų kortelėje nurodytų Lažybų įvykių koeficientus.
b. Statymas su papildomu koeficientu – tai statymas, kai lošėjas vienoje Lažybų
kortelėje spėja ne mažiau, kaip 4 įvykių, kurių kiekvieno nustatytas Lažybų
koeficientas yra ne mažesnis, kaip 1,4, baigtį. Šiuo atveju galutinis Lažybų
koeficientas papildomai yra dauginamas iš Bendrovės tai dienai nustatyto papildomo
koeficiento.
c. „Super” statymas. Bendrovė nurodo įvykį, kurio baigtį spėjant tą dieną yra
nustatomas aukštesnis Lažybų koeficientas. Tačiau nurodyto įvykio aukštesnis
Lažybų koeficientas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu lošėjas atlieka kombinuotą
statymą, spėdamas vienoje Lažybų kortelėje ne mažiau, kaip Bendrovės tam
kalendoriniam laikotarpiui (dienai, savaitei, mėnesiu ir t.t.) nustatyto Lažybų įvykių
skaičiaus baigtį. Įvykis su padidintu koeficientu būtinai turi patekti į Lažybų įvykių,
kurių baigtį spėja lošėjas, sąrašą.
d. Statymas„10”, „11”, „12” „13”. Tai Statymas, kai lošėjas vienoje Lažybų kortelėje
lošėjas spėja ne mažiau, kaip 10, 11, 12, 13 įvykių baigtį iš specialaus Lažybų įvykių
sąrašo. Šiuo atveju lošėjas laimi, jeigu teisingai atspėja visų Lažybų kortelėje
nurodytų Lažybų įvykių baigtį, o taip pat jeigu neatspėjo vieno iš Lažybų kortelėje
nurodytų įvykių baigties, o kitų įvykių baigtį atspėjo teisingai. Neatspėjus vieno
įvykio baigties lošėjo laimėjimą sudaro statymo suma, padauginta iš Lažybų
koeficiento „1”.
Sisteminis statymas – tai Statymas grupuojant Lažybų įvykius į sistemas už pasirinktų įvykių
baigtį iš ne daugiau, kaip 30 (trisdešimties) įvykių grupės, kai lošėjas nurodo, kiek Lažybų įvykių
baigčių turi būti atspėta, kad lošėjas gautų laimėjimą. Sisteminių statymų tipai:
1. paprastas sisteminis statymas – toks statymas, kai yra galimybė laimėti ir neatspėjus
visų pasirinktų Lažybų įvykių baigčių. Pasirenkamas įvykių kiekis ir kiek mažiausiai
baigčių tikimasi atspėti (pvz. pasirinkus, kad tikimasi atspėti trijų Lažybų įvykių
baigtis iš penkių, užtenka iš pasirinktų penkių Lažybų įvykių atspėti trijų Lažybų
įvykių baigtis). Bendrovės lažybų organizavimui naudojama programinė įranga
sugeneruoja visas įmanomas skirtingas kombinacijas iš pasirinktų Lažybų įvykių, o
lošėjas pasirenka vienos kombinacijos statymo sumą. Bendra statymo suma gaunama
susumavus visų kombinacijų statymų sumas (jei pasirenkama 3 iš 5, tai yra 10
įmanomų kombinacijų variantų ir pasirinkus statymo sumą pvz. 1 Eur, tokiu būdu
statoma 10 Eur, 10 kombinacijų x 1 Eur). Mažiausia suma už vieną kombinaciją yra
0,25 Eur (dvidešimt penki euro centai). Kiekviena kombinacija yra vertinama
atskirai, o laimėjimas apskaičiuojamas susumavus visų kombinacijų laimėtas sumas;
2. sisteminis statymas su konstanta – tai statymas, kai iš pasirinktų lažybų įvykių
lošėjas nurodo, kurių įvykių baigtis jis planuoja atspėti būtinai (tokie įvykiai
vadinami "konstantomis"), o iš likusių įvykių yra daromos paprasto sisteminio
statymo kombinacijos ir prie kiekvienos iš gautų kombinacijų pridedamos
konstantos. Konstantų negali būti daugiau negu pasirinktų įvykių kortelėje skaičius
minus 2 (t.y. Jei pasirenkame 5 įvykius, tai negalime rinktis daugiau nei 3 konstantų).
Laimėjimas apskaičiuojamas kaip ir paprasto sisteminio statymo atveju.
3. didžioji sistema - tai daugiau nei vienas sisteminis statymas toje pačioje kortelėje iš
tų pačių įvykių. Pvz. pasirenkama 2 iš 4 (6 įmanomos kombinacijos) ir 3 iš 4 (4
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įmanomos kombinacijos), taigi kortelėje iš viso bus 10 kombinacijų. Laimėjimas
apskaičiuojamas kaip ir paprasto sisteminio statymo atveju.
„Stop” statymas – tai kombinuotas statymas, kai spėjant tam tikros Lažybų pasiūloje nurodytos
Lažybų įvykių kategorijos baigtį, lošėjas turi teisę per iš anksto Bendrovės nustatytą laikotarpį
pasiūlyti Bendrovei užfiksuoti realiu laiku esantį neįvykusio Lažybų įvykio rezultatą ir išmokėti
laimėjimą. Laiku lošėjo pateiktas pasiūlymas yra privalomas Bendrovei. Tokiu atveju išmokos
lošėjui dydį apskaičiuoja Bendrovė/kompiuterinė programa. Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties
ir iki tol nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe
pasinaudoti negali, bei visas jo kombinuotas statymas laikomas pralaimėjusiu. Lošėjui
nepasinaudojus kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, Stop statymas prilyginamas
kombinuotam statymui ir laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į
kombinuotą statymą (laimėjimas pagal šį statymą apskaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip ir
kombinuotame statyme).
„Stop” statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Barcelona” – „Real M.”
„Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – „Atlantas”. Lošėjas šiuose įvykiuose pasirinko tris lažybų
baigtis, jog laimės namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios
komandos nurodytos pirmos) ir už jų kombinaciją pastatė 10 Eur. „Barcelona” lažybų koeficientas 3, „Juventus” lažybų koeficientas - 2, „Žalgiris” lažybų koeficientas - 3. Pasirinkti lažybų įvykiai
vyksta tokia tvarka: „Barcelona” – „Real M.” „Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” –
„Atlantas”. Įvykus „Barcelona” – „Real M.” lažybų įvykiui ir laimėjus „Barcelona” komandai
(„Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykiai turi būti neprasidėję), lošėjas gali
sustabdyti statymą ir nelaukdamas „Juventus” – „Inter” ir „Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykių
baigties (šių lažybų baigčių koeficientai prilyginami „1” ir lažybos dėl šių baigčių laikomos
anuliuotomis), atsiimti laimėjimą, kuris būtų lygus 24 Eur ((10x3)x0,8=24). Įvykus „Barcelona” –
„Real M.” bei „Juventus” – „Inter” lažybų įvykiams ir laimėjus „Barcelona” bei „Juventus”
komandoms („Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykis turi būti neprasidėjęs), lošėjas gali sustabdyti
statymą ir nelaukdamas „Žalgiris” – „Atlantas” lažybų įvykio baigties (šios lažybų baigties
koeficientas prilyginamas „1” ir lažybos dėl šios baigties laikomos anuliuotomis), atsiimti
laimėjimą, kuris būtų lygus 54 Eur ((10x(3x2))x0,9=54). Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis,
lošėjo laimėjimas būtų 180 Eur (10x(3x2x3)=180). Neatspėjęs bent vienos lažybų baigties ir iki tol
nepasinaudojęs kombinuoto statymo sustabdymo galimybe, lošėjas vėliau šia galimybe pasinaudoti
negali, yra laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas,
įskaitant statytą 10 Eur sumą. Lošėjas turi galimybę pasinaudoti „Stop” statymu kai neprasidėjo nei
vienas iš jo kombinuoto statymo įvykių ar paprasto statymo įvykis.
„Grandinėlė” – tai statymas pasirenkant daugiau nei vieną tarpusavyje nesusijusių lažybų įvykių
baigtį. Lošėjas gali rinktis nuo 2 iki 15 lažybų įvykių baigčių bei savo nuožiūra nustatyti lažybų
įvykių eilės tvarką. Lošėjas atlieka statymą už pirmąją „grandinėlės” statymo lažybų įvykio baigtį.
Kitiems statymams atlikti naudojami pinigai iš ankstesnių „grandinėlės” statymo lažybų įvykių
baigčių laimėjimų. Pirmuoju statymu laikoma pirmoji „grandinėlės” statyme pasirinkta įvykio
baigtis, o ne anksčiausiai įvyksiantis lažybų įvykis. Pirmojo „grandinėlės” statymo lažybų įvykio
laimėjimas / laimėjimo dalis automatiškai yra skiriama statymui už antrąją lažybų įvykio baigtį. Jei
statymas už antro lažybų įvykio baigtį pralaimi, tada statymui už trečiojo lažybų įvykio baigtį
automatiškai skiriama suma iš ankstesnių „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimų.
Visi statymai yra vienodo lošėjo pasirinkto dydžio, kuris lygus statymui, atliekamam už pirmo
:grandinėlės„ statymo lažybų įvykio baigtį., išskyrus tuo atveju, „grandinėlės” statymo lažybų
įvykių baigčių bendras laimėjimas yra mažesnis nei reikalinga statymui atlikti, statymui naudojama
likutinė suma. Tuo atveju, kai „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių bendras laimėjimas
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tampa lygus nuliui, „grandinėlės” statymas laikomas pralaimėtu. Įvykus paskutiniam lažybų
įvykiui, lošėjui yra išmokama likusi visų „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimo
suma, iš kurios atskaityti statymai už antrąjį ir kitas lažybų įvykių baigtis.
„Grandinėlės” statymo pavyzdys: lošėjas pasirenka 5 (penkis), vienas nuo kito nepriklausančius
lažybų įvykius ir atlieka 3 Eur statymą už pirmą „grandinėlės” statyme nurodyto lažybų įvykio
baigtį. Po laimėto pirmo lažybų įvykio (jo koeficientas lygus 2), lošėjas turi 6 Eur laimėjimą (3 Eur
statymas x (padauginta) 2 koeficientas). Tuomet 3 Eur paliekami kaip laimėjimas, o likę 3 EUR
automatiškai skiriami statymui už antro lažybų įvykio baigtį. Įvykus antram lažybų įvykiui
(koeficientas 1,5) ir lošėjui laimėjus 4,5 Eur, 3 Eur automatiškai statomi už trečiojo lažybų įvykio
baigtį, o 1,5 Eur lieka kaip laimėjimas. Bendras laimėjimas atskaičius sumą sekančiam statymui jau
yra 4,5 Eur. Pralaimėjus trečiąją lažybų įvykio baigtį, 3 Eur statymui už ketvirtojo (koeficientas 3)
lažybų įvykio baigtį yra skiriama iš likusios bendros laimėjimų dalies. Laimėjus ketvirtąją lažybų
įvykio baigtį – 9 Eur, 3 Eur statomi už penktojo lažybų įvykio baigtį, o 6 Eur lieka kaip laimėjimas.
Pralaimėjus statymą už penktą lažybų įvykio baigtį, lošėjui išmokama bendra likusi laimėjimų dalis,
atskaičius statymams skirtas sumas – 7,5 Eur.
Sąlyginis statymas – tai statymas pasirenkant vieną lažybų įvykio baigtį, susietą su papildoma
sąlyga, kuriai įvykus neteisingas lažybų įvykio baigties spėjimas nelaikomas lošėjo pralošimu. Tuo
atveju, jeigu lošėjas atspėja pasirinktą lažybų įvykio baigtį, jo laimėjimas nustatomas kaip ir
Paprastame statyme, statymo sumą padauginus iš iš anksto nustatyto lažybų koeficiento, t.y.
laimėjimas priklauso tik nuo tos lažybų baigties teisingo spėjimo, o papildoma sąlyga neturi jokios
reikšmės.
Sąlyginio statymo pavyzdys: Lošėjas pasirenka įvykį „Žalgiris” – „Lietuvos Rytas”, kuriame yra
papildoma sąlyga, kad pirmuosius rungtynių taškus įmes „Lietuvos Rytas” ir nori pastatyti už
„Žalgirio” pergalę. Už „Žalgirio” pergalę lažybų pasiūloje nustatytas koeficientas yra 1,5. Tai
reiškia, kad lošėjas pastatęs 10 EUR už „Žalgirio” pergalę, šios komandos pergalės atveju laimėtų
15 Eur (10x1,5=15). Jei laimi „Lietuvos Rytas”, lošėjas pralošia. Jei laimi „Lietuvos Rytas”, tačiau
įvykdoma papildoma sąlyga, t.y. „Lietuvos Rytas” pelno pirmuosius rungtynių taškus, lošėjas
nelaikomas pralaimėjusiu ir gali susigrąžinti statymo sumą.
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