UAB „NOVOGAMING VILNIUS“

LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS

2

PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DI-644

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Novogaming Vilnius“ (toliau – Bendrovė arba Lažybų organizatorius), registruota adresu
Švitrigailos g. 16 Vilniuje, organizuoja lažybas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu
(toliau – ALĮ), kitais teisės aktais ir šiuo lažybų organizavimo reglamentu (toliau – Reglamentas).
2. Reglamentas nustato lažybų punktų darbo tvarką, jame organizuojamų lažybų rūšis, statymų
atlikimo taisykles, laimėjimų išmokėjimo taisykles, pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, taip pat Lažybų
organizatoriaus ir lošėjų teises bei pareigas.
3. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ALĮ. Sąvokos, vartojamos
Reglamente:
3.1. Lažybų įvykis – realiu laiku vykstančios ar ateityje įvyksiančios sporto rungtynės ar bet koks kitas
įvykis ar veiksmas, kurio baigtį siūlo spėti Lažybų organizatorius.
3.2. Lažybų įvykio baigtis – Lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje nurodyto Lažybų įvykio
rezultatas arba kitos su Lažybų įvykiu susijusios aplinkybės, išdėstytos šiame Reglamente ir lažybų pasiūloje.
Lažybų įvykio neįvykimo faktas taip pat gali būti Lažybų įvykio baigtimi.
3.3. Lažybų koeficientas – skaičius, iš kurio padauginta lošėjo pastatyta pinigų suma bus išmokėta
lošėjui Reglamente nustatyta tvarka.
3.4. Lažybų pasiūla – Lažybų organizatoriaus sudarytas Lažybų įvykių, Lažybų įvykių baigčių, joms
priskirtų koeficientų ir kitos su lažybomis susijusios informacijos visuma.
3.5. Lažybų kortelė – Reglamente nustatyto turinio dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą
lažybose.
3.6. Lažybų įvykio dalyvis - subjektas ar objektas tiesiogiai dalyvaujantis Lažybų įvykyje.
3.7. Statymas – veiksmas, kai lošėjas pasirenka lažybų pasiūloje nurodyto (-ų) įvykio (-ių) baigtį (-is)
bei sumoka pinigus lažybų tarpininkui statymui atlikti, o lažybų tarpininkas lošėjo įmoką (statomą sumą) priima
Reglamente nustatyta tvarka ir atspausdina Lažybų kortelę. Lažybų kortelę lošėjui asmeniškai įteikia lažybų
tarpininkas arba lošėjas ją pasiima iš Lažybų terminalo.
3.8. Statymas „Gyvai“ – statymas, atliekamas po Lažybų įvykio pradžios (Lažybų įvykiui jau
vykstant), bet jam dar nepasibaigus.
3.9. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie Lažybų įvykiai, kuomet vieno Lažybų įvykio baigtis tiesiogiai
lemia kito Lažybų įvykio baigtį (pvz., negalima kombinuoti lažybų baigties „Toronto Raptors“ laimės NBA
čempionatą ir lažybų baigties „Toronto Raptors“ laimės NBA čempionato pusfinalyje, nes šie įvykiai lemia
vienas kitą – „Toronto Raptors“ negali laimėti NBA čempionato pralaimėjęs NBA čempionato pusfinalyje).
3.10. Laimėjimas – pinigų suma, kurią Lažybų organizatoriaus lažybų tarpininkas Reglamente
nustatyta tvarka išmoka Laimėtojui.
3.11. Laimėtojas – lošėjas, Reglamento nustatyta tvarka teisingai atspėjęs Lažybų kortelėje nurodyto
(-ų) Lažybų įvykio (-ių) baigtį ar baigtis.
3.12. Lažybų terminalas – Bendrovės tiesioginio ryšio sistemos kompiuteris, telekomunikacijų
ryšiais, sujungtais su centriniu bei lažybų tarpininko kompiuteriais.
4. Lažybose gali dalyvauti tik asmenys, susipažinę su šiuo Reglamentu ir sutinkantys su jo
nuostatomis. Kadangi su Reglamentu galima susipažinti lažybų organizavimo vietose, laikoma, jog lošėjas,
prieš atlikdamas statymą su Reglamentu yra susipažinęs, Reglamento nuostatos jam priimtinos ir jis su jomis
sutinka, o statymą atlieka laisva valia ir informuotas apie Reglamente nustatytas lažybų organizavimo,
laimėjimų nustatymo bei išmokėjimo tvarkas.
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5. Reglamento nežinojimas negali būti statymo arba lažybų anuliavimo pagrindu. Kiekvienas lošėjas
turi teisę reikalauti lažybų tarpininko paaiškinti Reglamento nuostatas arba lažybų pasiūlą. Kilus ginčams dėl
lažybų, lošėjas negali remtis tuo, kad jis nežinojo Reglamento ir / arba pasiūlos arba juos neteisingai suprato.
6. Reglamentas gali būti keičiamas Bendrovės iniciatyva. Reglamento pakeitimus Bendrovės
prašymu tvirtina Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros
tarnyba). Lošėjai informuojami apie Reglamento pakeitimus Bendrovės lažybų punktuose.
7. Lošėjas gali dalyvauti lažybose ir atlikti statymus įsigydamas neribotą skaičių Lažybų kortelių, kai
tai neprieštarauja kitoms Reglamento nuostatoms.
8. Lažybose dalyvaujantis lošėjas gali statyti tik pagal paskutinę Lažybų organizatoriaus nustatytą
Lažybų įvykio baigtį ir jai Lažybų organizatoriaus priskirtą paskutinį lažybų koeficientą.
9. Lažybų pasiūlą Lažybų organizatorius gali keisti bet kuriuo metu, tačiau iki jos pakeitimo priimti
statymai lieka galioti be pakeitimų.
10. Visais atvejais lošėjas statymus gali atlikti, o lažybų tarpininkas juos priimti tik lažybų punktuose,
jų darbo metu.
11. Lošėjas statymus gali atlikti, o lažybų tarpininkas juos priimti tik iki Lažybų įvykio realios pradžios,
išskyrus šiame Reglamente nurodytus atvejus. Jei statymas atliekamas ar priimamas po realios Lažybų įvykio
pradžios, tokie statymai anuliuojami.
12. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą. Lažybų kortelės
platinamos per Bendrovės tiesioginio ryšio sistemą.
13. Bendrovė neteikia jokios informacijos apie lošėjus tretiesiems asmenims, išskyrus Priežiūros
tarnybą ir teisėsaugos bei kitas institucijas, kurioms tokio pobūdžio informacija teikiama Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO VIETA
14. Pagal šį Reglamentą lažybos organizuojamos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus priimtuose įsakymuose, kuriais leidžiama steigti lažybų punktus,
nurodytose patalpose – Bendrovės lažybų punktuose. Bendrovės lažybų punktų pavadinimas – „ADMIRAL
BET“.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI LOŠĖJAMS
15. Lažybose gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų asmenys. Lažybų tarpininkas
turi teisę bet kuriuo metu (prieš priimdamas statymą, prieš išmokėdamas laimėjimą arba bet kuriuo kitu metu)
paprašyti asmens pateikti galiojantį jo amžių patvirtinantį dokumentą su nuotrauka (piliečio pasą, asmens
tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą), o lošėjas privalo jį pateikti. Asmeniui esant jaunesniam nei 18 metų,
atsisakius pateikti amžių patvirtinantį dokumentą - statymai nepriimami, laimėjimai neišmokami. Esant
pagrįstam įtarimui dėl pateikto dokumento galiojimo ar autentiškumo Bendrovė informuoja teisėsaugos
institucijas.
16. Lažybose negali dalyvauti asmenys (patys, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą
įgaliojimą), kurie yra Bendrovės steigėjai, akcininkai, juos kontroliuojantys asmenys, Bendrovės stebėtojų
tarybos, valdybos nariai ir Bendrovės darbuotojai, kiti asmenys, kuriems teisės aktai draudžia dalyvauti
lažybose, o taip pat Lažybų įvykių, dėl kurių lažinamasi, dalyviai.
17. Lažybų tarpininkas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti priimti statymus nenurodydamas
priežasties, ir / arba apriboti statymo dydį prieš priimdamas statymą.
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III SKYRIUS
LAŽYBŲ KORTELĖ
18. Kiekviena lažybose naudojama Lažybų kortelė yra numeruota ir turi individualų (unikalų) numerį.
19. Kiekvienoje Lažybų kortelėje yra nurodoma tokia informacija:
19.1. Bendrovės pavadinimas ir įmonės kodas, lažybų punkto adresas;
19.2. Lažybų kortelės numeris;
19.3. Lažybų įvykis (-iai);
19.4. preliminari Lažybų įvykio data ir (ar) laikas;
19.5. Lažybų kortelės atspausdinimo data ir laikas;
19.6. statymo rūšis;
19.7. lošėjo pasirinkta Lažybų įvykio (-ių) baigtis (-ys);
19.8. Lažybų koeficientas (-ai);
19.9. lošėjo statoma suma;
19.10. numatomas (galimas) laimėjimas;
19.11. kita Bendrovės nuomone svarbi informacija lošėjams, susijusi su lažybomis.
20. Lažybų kortelėje nurodyto Lažybų įvykio informacija ar Lažybų įvykio dalyvio pavadinimas gali
būti netikslus ar sutrumpintas, tačiau iš jo turi būti suprantama Lažybų įvykio esmė ir jis turi atitikti trumpinimo
tradiciją oficialiuose informacijos šaltiniuose.
21. Lažybų kortelė yra dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose. Laimėjimai išmokami
tik lažybų tarpininkui pateikus Lažybų kortelės originalą. Lošėjas, atlikęs statymą lažybų punkte ir praradęs
Lažybų kortelę, praranda teisę į laimėjimą.
22. Lošėjas, įsigijęs Lažybų kortelę, patikrinęs ją iš karto, neatsitraukdamas nuo lažybų tarpininko ir
nustatęs, kad Lažybų kortelėje yra klaidų ar netikslumų (neįskaitomo teksto, spausdinimo klaidų ir pan.), turi
teisę prašyti lažybų tarpininko Lažybų kortelę anuliuoti, o jo įmokėtą sumą grąžinti. Lažybų taisyklėse dėl
statymų priėmimo per lažybų terminalą bei atskiroms lažybų rūšims (VII šio Reglamento skyrius) gali būti
nustatytos patikslintos sąlygos dėl laiko, per kurį lošėjas turi patikrinti įsigytą Lažybų kortelę. Po to lošėjo
pretenzijos dėl Lažybų kortelės nepriimamos ir lošėjas neturi teisės prašyti Lažybų kortelę anuliuoti.
23. Lošėjo statymas anuliuojamas, o sumokėta statymo suma grąžinama lošėjui ir tuo atveju, jei dėl
techninių kliūčių Lažybų kortelė negali būti atspausdinta arba dėl tiesioginio ryšio sistemos gedimo lošėjo
statymas negali būti užregistruotas.
24. Kai lažybų tarpininkas Lažybų kortelėje nustato esminių statymo esmę keičiančių klaidų
(pavyzdžiui, neteisingai nurodytas Lažybų koeficientas t.y. priskirtas kito lažybų dalyvio koeficientas, ar yra
akivaizdžiai neteisingas dėl ne vietoje padėto ar praleisto kablelio, neteisingai nurodyta statymo suma,
negalima suprasti, už kokį įvykį statoma ar pan.), lažybų tarpininkas privalo nedelsdamas anuliuoti tokius
statymus, o lošėjui grąžinti jo įmokėtą statymo sumą. Statymai, kuriuose yra smulkių, statymo esmės
nekeičiančių klaidų (pavyzdžiui, statymo aprašyme, dalyvio pavadinime (varde / pavardėje), vietos pavadinime
ir pan.) galioja su sąlyga, kad nepaisant klaidos, yra visiškai aišku, kuris dalyvis ar įvykis yra minimi.
25. Draudžiama daryti bet kokius pakeitimus atspausdintoje Lažybų kortelėje. Lažybų tarpininkas turi
teisę atsisakyti išmokėti laimėjimą, jei Lažybų kortelė yra su akivaizdžiais taisymo ženklais, arba pateikiamas
ne Lažybų kortelės originalas, taip pat jeigu Lažybų kortelėje yra lošėjo ar kitų asmenų padarytų įrašų, kurių
nebuvo atspausdinus Lažybų kortelę lažybų punkte arba jeigu Lažybų kortelė dėl netinkamo saugojimo yra
tapusi neįskaitoma. Už Lažybų kortelės tinkamą saugojimą yra atsakingas lošėjas, kuriam ji buvo išduota.

V SKYRIUS
STATYMŲ RŪŠYS
26. Paprastas statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį. Laimėjimas nustatomas
padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu ir priklauso tik nuo tos lažybų baigties
teisingo spėjimo.
Paprasto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirenka įvykį „Juventus“ – „Manchester City“ ir nori pastatyti už
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„Juventus“ pergalę. Už „Juventus“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas Lažybų koeficientas yra 2.20. Tai reiškia, kad
lošėjas, pastatęs 10 EUR už “Juventus” pergalę, “Juventus” laimėjimo atveju laimėtų 22 EUR (10×2.20=22).

27. Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Kombinuotas
statymas laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į kombinuotą statymą. Atliekant
kombinuotą statymą vieno Lažybų įvykio, turinčio kelis baigties variantus, atžvilgiu, galima pasirinkti tiktai vieną
lažybų baigtį. Jeigu nors vienas lošėjo spėjimas, nurodytas Lažybų kortelėje, yra neteisingas, lošėjas laikomas
pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą ir jam neišmokamas joks laimėjimas, įskaitant statytą sumą.
Apskaičiuojant laimėjimą, statoma suma dauginama iš pasirinktų paprastų lažybų baigčių, įeinančių į
kombinuotą statymą, bendro (tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento. Negalima kombinuoti vienas kitą
lemiančių įvykių.
Kombinuoto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris Lažybų įvykius: „Juventus“ – „Manchester City“,
„Atletico“ – „Galatasaray“ ir CSKA – „Unicaja“. Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose žaidžiančios komandos (visuose
įvykiuose namuose žaidžiančios komandos nurodytos pirmos). „Juventus“ Lažybų koeficientas – 2.20, “Atletico” Lažybų
koeficientas – 1.35, CSKA Lažybų koeficientas – 1.14. Tokiu atveju, jei lošėjas pastatė 10 EUR, jo statoma suma laimėjimo
atveju dauginama iš lažybų koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 33.9
EUR (10x(2.20x1.35x1.14)=33.9), neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka
Bendrovėje.

28. Sisteminis statymas – statymas naudojant lažybų baigčių rinkinius. Laimėjimas nustatomas
susumavus visų atspėtų rinkinių laimėjimus. Lažybų įvykių kiekį ir galimų klaidų skaičių pasirenka lošėjas.
Statymas apibūdinamas šiais parametrais:
1) Lažybų įvykių skaičiumi, kuris negali būti mažesnis už 3;
2) galimų klaidų skaičiumi.
Sisteminio statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko sisteminį statymą „2 iš 3“. Tai reiškia, jog
sisteminiame statyme yra 3 Lažybų įvykiai, o laimėjimas yra galimas lošėjui padarius ne daugiau, kaip vieną klaidą. Tokiu
būdu sudarius sisteminį statymą, pavyzdžiui, Lažybų įvykyje „Juventus“ – „Manchester City“ pasirenkama „Juventus“
pergalė su koeficientu 2.20 (baigtis A), Lažybų įvykyje „Atletico“ – „Galatasaray“ pasirenkama „Atletico“ pergalė su
koeficientu 1.35 (baigtis B) ir Lažybų įvykyje CSKA – „Unicaja“ pasirenkama CSKA pergalė su koeficientu 1.14 (baigtis C),
pasirinkus sistemą „2 iš 3“ bei statant po 1 EUR ant kiekvienos kombinacijos, didžiausias įmanomas laimėjimas yra: (baigtis
A x baigtis B) x 1 EUR + (baigtis B x baigtis C) x 1 EUR + (baigtis A x baigtis C) x 1 EUR = (2.20 x 1.35) x 1 EUR + (1.35
x 1.14) x 1 EUR + (2.20 x 1.14) x 1 EUR = 2.97 EUR + 1.54 EUR + 2.51 EUR = 7.02 EUR. Jei lošėjas neatspėja bent vieno
įvykio, kiekvieno neatspėto įvykio baigties koeficientas prilyginamas 0. Pavyzdžiui, sisteminiame statyme lošėjas neatspėja
baigties A, tuomet minėto statymo laimėjimas yra: (baigtis A x baigtis B) x 1 EUR + (baigtis B x baigtis C) x 1 EUR +
(Baigtis A x Baigtis C) x 1 EUR = (0 x 1.35) x 1 EUR + (1.35 x 1.14) x 1 EUR + (0 x 1.14) x 1 EUR = 1.54 EUR Jei lošėjas
neatspėja dviejų įvykių sistemoje „2 iš 3“, sisteminį statymą pralošia.

VI SKYRIUS
STATYMŲ PRIĖMIMAS
29. Lažybų tikslas – atliekant statymą, teisingai atspėti pasirinkto Lažybų įvykio baigtį.
30. Užregistravus pateiktus lošėjo duomenis tiesioginio ryšio sistemoje, lošėjui išduodama Lažybų
kortelė, patvirtinanti statymo priėmimą.
31. Statymo sumos priimamos eurais.
32. Lošėjas norėdamas atlikti statymą per lažybų terminalą, prieš tai privalo lažybų tarpininkui
dirbančiam tame lažybų punkte įmokėti avansą, nuo kurio lažybų tarpininkas priimdamas lošėjo statymą per
lažybų terminalą nuskaičiuos lošėjo statomą sumą. Lošėjas bet kuriuo metu turi galimybę atsiimti lažybų
tarpininkui įmokėto avanso likutį, kuris yra lygus iš jo įmokėto avanso atėmus lošėjo atliktų statymų sumas.
Avanso likutį lošėjui išmoka lažybų tarpininkas, kai lošėjas jam pateikia lažybų terminalu atspausdintą avanso
likučio patvirtinimą.
33. Lažybų tarpininkas neprivalo patikrinti, ar Lažybų kortelėje pateikiama informacija apie Lažybų
įvykius atitinka lošėjo pageidavimus. Lošėjas privalo pats, neatsitraukdamas nuo lažybų tarpininko, priėmusio
statymą, patikrinti Lažybų kortelėje esančios informacijos teisingumą. Kai statymas atliekamas per lažybų
terminalą, lošėjas pats savarankiškai pasirenka įvykius ir jų baigtis dėl kurių nori atlikti statymą, todėl po to, kai
statymą priima lažybų tarpininkas ir lažybų kortelė yra atspausdinta, statymas nebegali būti anuliuotas.
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34. Minimali statymo suma lažybose dėl Slotcars lenktynių yra 1 euras, lažybose dėl kitų įvykių 0,3
euro.
35. Lažybose dėl Slotcars lenktynių maksimali laimėjimo suma yra 162 000 Eurų (maksimali statymo
suma vienai Lažybų kortelei 900 Eurų, didžiausias galimas koeficientas 180). Maksimali laimėjimo suma vienai
Lažybų kortelei dėl kitų įvykių - 15 000 eurų.
36. Statymas laikomas galiojančiu, jei jis atliktas nepažeidžiant Reglamento nuostatų ir nėra kitų
aplinkybių, numatytų teisės aktuose ir / ar Reglamente, dėl kurių statymas gali būti anuliuojamas. Statymai,
atlikti iki bendrovės Reglamento pakeitimo bei Lažybų kortelėse išspausdinta informacija, nepaisant vėlesnių
galimų statymo sąlygų pakeitimo, galioja.
37. Jei statymų lažyboms priėmimo sustabdymas ar laimėjimų anuliavimas dėl Lažybų įvykio baigties
yra nenugalimos jėgos pasekmė, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, lažybose
statymus atlikę lošėjai netenka teisės į nuostolių atlyginimą.

VII SKYRIUS
ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS IR SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS
38. Jei šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo nuostatos skiriasi nuo bendrųjų nuostatų,
taikomos šiame skyriuje nurodytos specialiosios lažybų organizavimo nuostatos.
Futbolas
39. Lažybose dėl futbolo rungtynių į pagrindinį laiką įskaičiuojamas ir teisėjo pridėtas laikas.
40. Jeigu rungtynių metu žaidėjui skiriama pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai
skaičiuojamos ir pakartotina geltona, ir raudona kortelės. Jei skiriama iš karto raudona kortelė, tai skaičiuojama
tik raudona kortelė.
41. Vienuolikos metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant išaiškinti futbolo rungtynių nugalėtoją,
lažybose nėra laikomi vienuolikos metrų baudiniais ir kaip žaidėjo įmušti įvarčiai nėra skaičiuojami, o rungtynių
galutiniu rezultatu yra laikomas rezultatas, buvęs iki minėtos serijos baudinių.
42. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus („own goal“) lažybose neskaičiuojamas, t.y.
žaidėjas nelaikomas įmušusiu įvartį.
43. Kortelės, parodytos ne žaidėjams esantiems tuo metu aikštėje (pvz., komandos vadovams,
treneriams, atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos.
Krepšinis
44. Visos lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką (su visais
pratęsimais), išskyrus atvejus, kuomet Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis ir dėl lygaus rezultato
pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui.
45. Tais atvejais, kuomet žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų krepšinio rungtynėse, o dėl to, jog to
reikalauja turnyro reglamentas, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą.
Statymai dėl žaidėjų statistinių rodiklių tokiose rungtynėse užskaitomi įskaitant ir pratęsimą.
46. Krepšinio pasiūloje į antros rungtynių pusės ir ketvirto kėlinio rezultatą nėra įskaičiuojamas
pratęsimo rezultatas.
47. Atliekant statymus dėl pelnytų taškų intervalo, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio
rungtynių laiko rezultatą.
Tenisas
48. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo nurodyti
teniso komandų pavadinimai, lažybos nėra anuliuojamos.
49. Pakeitus varžybų dangą, vietą ar lauko aikštelę pakeitus vidaus aikštele, statymai lieka galioti.
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50. Jei teniso varžybose sužaidus lyginį skaičių setų rezultatas yra lygus, o lemiamame sete
nugalėtojui išaiškinti žaidžiamas lemiamas Tie-break (10 laimėtų taškų su vieno iš tenisininkų (komandų) dviejų
taškų galutiniu pranašumu), lemiamo seto rezultatui prilyginamas geimo rezultatas.
51. Jei dėl kokios nors priežasties teniso varžybos nukeliamos ilgesniam nei 24 val. laikui, visi
statymai lieka galioti iki varžybų arba turnyro pabaigos.
Auto, moto lenktynės
52. Lažybų baigtyje dėl lenktynininkų tarpusavio užimtos aukštesnės vietos, geriau pasirodęs
lenktynininkas laikomas tas, kuris galutinėje klasifikacijoje (pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš
karto po varžybų) užėmė aukštesnę vietą. Jeigu abu lenktynininkai nebaigė distancijos, lažybos yra
anuliuojamos.
53. Lažybų įvykiuose dėl lenktynių nugalėtojo ir dėl lenktynininko užimtos vietos, rezultatai fiksuojami
pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų.
54. Lažybos dėl „SlotCars“ lenktynių (toliau – lenktynės):
54.1. „SlotCars“ mašinyčių lenktynes organizuoja AMUSYS PRODUCTION Sp. z o.o. Organizatorių
interneto svetainė www.slotcar-racing.lt gali būti naudojama norint peržiūrėti lenktynių rezultatus ir statistiką,
susipažinti su „SlotCars“ lenktynių sporto taisyklėmis.
54.2. Pasibaigus „SlotCars“ lenktynių tiesioginei transliacijai, lažybų punktų ekranuose parodomas
„SlotCars“ lenktynių rezultatas. Jei dėl kokių nors kliūčių „SlotCars“ lenktynių rezultatas negali būti parodytas
ekrane, jis gali būti patikrintas „SlotCars“ lenktynių organizatoriaus tinklapyje www.slotcar-racing.lt.
54.3. Jei tiesioginė „SlotCars“ lenktynių transliacija arba dalis jos dėl kokių nors priežasčių negali būti
parodyta, tačiau „SlotCars“ lenktynės įvyksta, visi statymai lieka galioti (išskyrus šio Reglamento 53.10 punkte
išvardintus atvejus) ir yra įvertinami pasibaigus „SlotCars“ lenktynėms pagal oficialius rezultatus.
54.4. Jei „SlotCars“ lenktynių metu bet kuri lenktynėse dalyvaujanti „SlotCars“ lenktyninė mašinytė
iškrenta iš savo trasos ir tęsia lenktynes kitos „SlotCars“ lenktyninės mašinytės trasoje, „SlotCars“ lenktynės
pripažįstamos negaliojančiomis.
54.5. Jei „SlotCars“ lenktynių metu bet kuri lenktynėse dalyvaujanti „SlotCars“ lenktyninė mašinytė
iškrenta iš savo trasos, bet dėl kontakto su kitomis „SlotCars“ lenktyninėmis mašinytėmis grįžta į savo pradinę
trasą ir tęsia lenktynes, „SlotCars“ lenktynės laikomos įvykusiomis ir jų rezultatai yra pripažįstami.
54.6. Jei „SlotCars“ lenktynėse bent vienas lenktynininkas dėl kokios nors priežasties neatvyksta prie
„SlotCars“ lenktyninės mašinytės valdymo pulto ir nestartuoja „SlotCars“ lenktynėse arba negali startuoti
„SlotCars“ lenktynėse dėl techninių „SlotCars“ lenktyninės mašinytės ar trasos problemų, „SlotCars“ lenktynės
pripažįstamos negaliojančiomis.
54.7. Jei „SlotCars“ lenktynėse nefinišuoja nei viena „SlotCars“ lenktyninė mašinytė, „SlotCars“
lenktynės taip pat pripažįstamos negaliojančiomis.
54.8. Jei „SlotCars“ lenktynėse finišuoja bent viena „SlotCars“ lenktyninė mašinytė, „SlotCars“
lenktynės laikomos įvykusiomis. Jei finišuoja tik viena „SlotCars“ lenktyninė mašinytė, taikomos šios taisyklės,
vertinant atliktus „pirmi du“ rūšies statymus:
54.8.1. visi statymai, kai neteisingai nurodyta pirmoje vietoje finišavusi „SlotCars“ mašinytė, pralaimi;
54.8.2. jeigu lošėjas „pirmi du“ statyme pirmoje pozicijoje teisingai atspėjo vienintelę lenktynėse
finišavusią „SlotCars“ mašinytę, už šį statymą pastatyta suma grąžinama lošėjui.
54.9. Tuo atveju, kai dviem arba daugiau „SlotCars“ mašinyčių „SlotCars“ lenktynėse skiriama ta pati
vieta, taikomos šios taisyklės:
54.9.1. Jei dviem ar daugiau „SlotCars“ mašinytėm skiriama pirma vieta, antra vieta lieka neužimta:
54.9.1.1. Statymo „Nugalėtojas“ atveju, laimėjimo, atspėjus nugalėtoją, suma yra sumažinama tiek
kartų, kiek „SlotCars“ mašinyčių užima pirmąją vietą, t. y. jei dvi „SlotCars“ mašinytės užima pirmąją vietą,
laimėjimas sumažinamas 2 kartus, jei trys „SlotCars“ mašinytės užima pirmąją vietą – 3 kartus ir t. t.
(pavyzdžiui, jei Lažybų įvykio, kad nugalės „SlotCars“ mašinytė „1“ koeficientas prieš varžybas būtų 4, o kad
nugalės „SlotCars“ mašinytė „2“ koeficientas – 3 ir šios dvi „SlotCars“ mašinytės būtų užėmę pirmąją vietą,
lošėjams, kurie atliktų statymus tiek už „1“ „SlotCars“ mašinytę, tiek už „2“ „SlotCars“ mašinytę būtų išmokamas
laimėjimas, tačiau jo suma būtų sumažinta 2 kartus t. y. lošėjui atlikus 10 Eurų statymą už „1“ „SlotCars“
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mašinytę, laimėjimas būtų lygus 20 Eurų (10x4)/2, o atlikus 10 Eurų statymą už „2“ „SlotCars“ mašinytę,
laimėjimas būtų 15 Eurų (10x3)/2 ).
54.9.1.2. Statymo „pirmi du“ atveju, laimėjimas yra sumažinamas tiek kartų, kiek susidaro laimingų
kombinacijų, t. y. jei dvi „SlotCars“ mašinytės užima pirmąją vietą, laimėjimas sumažinamas 2 kartus, jei trys
„SlotCars“ mašinytės užima pirmą vietą, laimėjimas sumažinamas 6 kartus, jei keturios „SlotCars“ mašinytės
užima pirmą vietą – laimėjimas sumažinamas 12 kartų ir t. t. (pavyzdžiui, jei Lažybų įvykio, kad pirma finišuos
„1“ „SlotCars“ mašinytė, o antra – „2“ „SlotCars“ mašinytė („1“-„2“) koeficientas prieš varžybas būtų 20, o
Lažybų įvykio, kad pirma finišuos „2“ „SlotCars“ mašinytė, o antra „1“ „SlotCars“ mašinytė („2“-„1“) – 30 ir šios
abi „SlotCars“ mašinytės būtų užėmę pirmąją vietą, lošėjams, kurie atliktų statymus tiek už Lažybų įvykio baigtį
„1“-„2“, tiek už Lažybų įvykio baigtį „2“-„1“ būtų išmokamas laimėjimas, tačiau jo suma būtų sumažinta 2 kartus,
t. y. lošėjui atlikus 10 Eurų statymą „1“-„2“, laimėjimas būtų lygus 100 Eurų (10x20)/2, o atlikus 10 Eurų statymą
„2“-„1“, laimėjimas būtų lygus 150 Eurų (10x30)/2).
54.9.2. Jei dviem ar daugiau „SlotCars“ mašinyčių skiriama antra vieta, tai statymai dėl nugalėtojo
vertinami įprastine tvarka. „Pirmi du“ statymų laimėjimai yra mažinami tiek kartų, kiek „SlotCars“ mašinyčių
finišuoja antroje vietoje, t. y. jei dviem „SlotCars“ mašinytėms skiriama antra vieta, laimėjimai mažinami du
kartus, jei trims „SlotCars“ mašinytėms skiriama antra vieta, laimėjimai mažinami tris kartus ir t. t. (pvz., jei
Lažybų įvykio baigties, kad pirma finišuos „1“ „SlotCars“ mašinytė, o antra – „2“ „SlotCars“ mašinytė („1“-„2“)
koeficientas prieš varžybas būtų 20, o Lažybų įvykio baigties, kad pirma finišuos „1“ „SlotCars“ mašinytė, o
antra „3“ „SlotCars“ mašinytė („1“-„3“) – 30, ir pirma finišuoja „1“ „SlotCars“ mašinytė, o „SlotCars“ mašinytėms
„2“ ir „3“ skiriama antra vieta, lošėjams, kurie atliktų statymus tiek už Lažybų įvykio baigtį „1“-„2“, tiek už Lažybų
įvykio baigtį „1“-„3“ būtų išmokamas laimėjimas, tačiau jo suma būtų sumažinta 2 kartus, t. y. lošėjui atlikus 10
Eurų statymą „1“-„2“, laimėjimas būtų lygus 100 Eurų (10x20)/2, o atlikus 10 Eurų statymą „1“-„3“, laimėjimas
būtų lygus 150 Eurų (10x30)/2 ).
54.9.3. Jei dėl aukščiau (šio Reglamento 53.9.1 bei 53.9.2 punktuose) aptartų laimėjimo sumažinimų
lošėjo laimėjimas taptų mažesnis už statymą, tokios Lažybų įvykio baigties koeficientas būtų prilygintas 1.0 ir
statymo suma grąžinta lošėjui.
54.10. Lažybos anuliuojamos ir statymo suma yra sugrąžinama lošėjui jei:
54.10.1. „SlotCars“ lenktynės, dėl kurių lažinamasi, yra atšaukiamos ar pripažįstamos
negaliojančiomis arba neįvyksta;
54.10.2. „SlotCars“ lenktynės, dėl kurių lažinamasi, buvo sutrikdytos ir nedelsiant po jų (t.y. iki
pradedamos sekančios „SlotCars“ lenktynės) nebuvo paskelbtas oficialus rezultatas;
54.10.3. lošėjo statymas buvo priimtas po „SlotCars“ lenktynių, dėl kurių lažinamasi, pradžios.
55. Lažybos dėl UAB „TV žaidimai“ organizuojamų žaidimų:
55.1. UAB „TV žaidimai“ organizuoja žaidimus, gyvai transliuojamus lažybų punktuose esančiuose
ekranuose, dėl kurių baigčių bendrovė priima statymus savo lažybų punktuose. Organizatorių interneto
svetainė www.betgames.tv gali būti naudojama norint peržiūrėti žaidimų rezultatus.
55.2. Žaidimų transliacijos metu dingus garsui ar žaidimo vedėjai suklydus paskelbiant rezultatus,
žaidimų rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija.
55.3. Jei dėl techninių kliūčių lošėjas negalėjo pamatyti vaizdo (sutriko interneto ryšys, dingo elektra
ar pan.), tačiau žaidimo vaizdo įrašas yra archyve, atlikti statymai lieka galioti.
55.4. Lažybos yra anuliuojamos ir statymo suma yra sugrąžinama lošėjui dėl šių techninių
nesklandumų: interneto ryšio sutrikimų ar kitų studijoje kilusių techninių problemų, dėl kurių nebuvo galimybės
išsaugoti žaidimo vaizdo įrašo arba dėl žaidimo vedėjos klaidų (neparuoštos žaidimų įrangos, įrangai nukritus
ant žemės ar atsidūrus vaizdo kameromis nefiksuojamose vietose).

VIII SKYRIUS
LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA
56. Teisę į laimėjimą lošėjas įgyja Reglamente nustatyta tvarka teisingai atspėjęs Lažybų įvykio baigtį
(-is). Jei Reglamento nustatyta tvarka gaunama laimėjimo suma yra su cento dalimis, laimėjimo suma
išmokama suapvalinta pagal matematines apvalinimo taisykles.

9
57. Laimėjimai išmokami ne anksčiau, nei Lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose
informacijos šaltiniuose ir Bendrovė tai patvirtina – paskelbia Lažybų įvykių rezultatus lažybų punktuose ar
savo interneto svetainėje www.admiralbet.lt. Lažybų rezultatus paskelbus nedarbo dieną, laimėjimai
pradedami mokėti pirmą po jos einančią darbo dieną.
58. Išmokėjus laimėjimą, Lažybų kortelės originalas lieka lažybų punkte.
59. Siekdamas atsiimti laimėjimą, lošėjas laimėjusią Lažybų kortelę turi pateikti lažybų tarpininkui per
60 kalendorinių dienų nuo paskutinio Lažybų kortelėje esančio įvykio rezultato paskelbimo Lažybų
organizatoriaus lažybų punktuose ar Lažybų organizatoriaus internetinėje svetainėje dienos. Jeigu paskutinė
termino diena yra ne darbo ar švenčių diena, šis terminas baigiasi paskutinę po jos einančią darbo dieną.
Praėjus šiam terminui ir neatsiėmus laimėjimo, lošėjas praranda teisę į laimėjimą. Lažybose dėl UAB „TV
žaidimai“ organizuojamų žaidimų ir SlotCars lažybų laimėjusią Lažybų kortelę lošėjas turi pateikti per 48
valandas nuo jos įsigijimo, priešingu atveju lošėjas netenka teisės į laimėjimą. Lažybų kortelė turi būti pateikta
ir laimėjimas išmokėtas tik tame lažybų punkte, kuriame Lažybų kortelė buvo įsigyta. Nei bendrovė, nei lažybų
tarpininkas negali būti laikomi atsakingais dėl lošėjo pamestos ar sugadintos Lažybų kortelės.
60. Laimėjimas išmokamas tik pinigais iš karto pateikus laimėjusią kortelę.
61. Kasoje išmokėti pinigai tikrinami iš karto prie kasos, vėliau pretenzijos dėl pinigų išmokėjimo
teisingumo nepriimamos.
62. Jeigu pateikus laimėjusią Lažybų kortelę laimėjimo išmokėjimui lažybų tarpininkui kyla įtarimas,
kad kortelė yra nukopijuota, kitaip suklastota, pavogta iš savininko ar jo pamesta arba paaiškėja, kad pagal
tokio numerio kortelę jau yra išmokėtas laimėjimas, lažybų tarpininkas turi teisę atsisakyti išmokėti laimėjimą
iki kol bus išsiaiškinta, ar kortelę pateikęs asmuo turi teisę gauti pagal ją atitinkamą pinigų sumą. Šiais atvejais
lažybų organizatoriaus darbuotojai privalo informuoti policiją apie bandymą sukčiauti. Šiame punkte nurodytu
atveju reikalavimo išmokėti grynuosius pinigus pagal pateiktą Lažybų kortelę pagrįstumą aiškinasi Lošimų
organizatoriaus administracija (peržiūrimi vaizdo įrašai, apklausiami darbuotojai ir kt.), kuri sprendimą dėl
reikalavimo pagrįstumo priima kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau negu per 10 kalendorinių dienų nuo tokios
Lažybų kortelės pateikimo dienos arba ikiteisminės institucijos sprendimo dėl galimo sukčiavimo atvejo ir
išmokėjimo pagrįstumo priėmimo dienos, ir apie sprendimą informuoja Lažybų kortelę pateikusį asmenį (šio
asmens pasirinktu būdu, pavyzdžiui, telefonu, el. laišku arba laišku).
63. Lažybų organizatorius turi teisę sustabdyti laimėjimų išmokėjimą, jei yra įtariama, kad nesąžininga
veikla lėmė Lažybų įvykio baigtį (įtariama, kad statymus dėl Lažybų įvykio eigos/baigties atlieka asmenys,
dalyvaujantys Lažybų įvykyje ir galintys daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką jo baigčiai, vienodus statymus ar
jų kombinacijas atlieka tarpusavyje susiję asmenys ir kt.). Sustabdžius laimėjimų išmokėjimą, Lažybų
organizatorius nedelsiant kreipiasi į ikiteisminio tyrimo institucijas, kitus lažybų organizatorius, jų
susivienijimus, tarptautines organizacijas, sporto federacijas, Priežiūros tarnybą ir kt. Lažybų organizatorius
ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo laimėjimų išmokėjimo sustabdymo dienos priima sprendimą dėl
laimėjimų išmokėjimo ar lažybų anuliavimo. Dėl Lažybų įvykio sporto federacijai, ikiteisminio tyrimo ar kitai
kompetentingai institucijai pradėjus ar atsisakius pradėti tyrimą, Lažybų organizatorius sprendimą dėl
laimėjimo išmokėjimo ar lažybų anuliavimo priima per 10 kalendorinių dienų nuo minėtų institucijų galutinio
sprendimo priėmimo. Informacija apie sustabdytus laimėjimų išmokėjimus bei dėl jų priimtus sprendimus ar
lažybų anuliavimo per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo skelbiama lažybų punktuose ar Lažybų
organizatoriaus internetinėje svetainėje. Lažybų organizatorius vadovaujasi konvencija dėl kovos su
manipuliacija sporto varžybose.
64. Laimėjusiam lošėjui pageidaujant, jam yra išduodama Valstybinės mokesčių inspekcijos
nustatytos formos pažyma, skirta pagrįsti gautas pajamas.
65. Asmenims, laimėjusiems sumą, viršijančią 1000 eurų, nustatoma tapatybė ir jie registruojami
Asmenų, įmokančių ar laiminčių sumą didesnę nei 1000 eurų registracijos žurnale.
66. Laimėjimus išmoka tik bendrovės lažybų tarpininkai bendrovės lažybų punktų darbo metu.
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IX SKYRIUS
LAŽYBŲ ANULIAVIMAS IR PAGRINDINĖS LAŽYBŲ BAIGČIŲ NUSTATYMO
TAISYKLĖS
67. Reglamente numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas, Lažybų
koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjas pastatytą sumą gali susigrąžinti per 60 kalendorinių dienų nuo lažybų
anuliavimo dienos, pateikus Lažybų kortelę tame lažybų punkte, kuriame Lažybų kortelė buvo įsigyta jei šio
reglamento VIII skyriuje nenurodyta kitaip.
68. Lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykis neįvyko.
69. Lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykio dalyvis, dėl kurio buvo lažinamasi, nedalyvavo Lažybų
įvykyje. Lažybos taip pat anuliuojamos, jei Lažybų įvykyje nedalyvavo dalyvis, kurio dalyvavimas buvo
paskelbtas lažybų pasiūloje.
70. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybos anuliuojamos, jei Lažybų įvykis prasideda 24
valandomis vėliau nei tai skelbė Lažybų įvykio organizatorius. Ši nuostata nėra taikoma snukeriui, kriketui ir
kitoms sporto šakoms, kurių įvykių trukmė gali būti ilgesnė nei 24h.
71. Lažybų pasiūloje pirma (1) nurodoma šeimininkų komanda, antra (2) – svečių komanda. Statymai
anuliuojami, jei rungtynės buvo žaidžiamos pasiūloje nurodytos svečių komandos aikštelėje. Jeigu rungtynės
buvo žaidžiamos neutralioje aikštelėje, visi statymai nėra anuliuojami ir lieka galioti.
72. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybose dėl sporto rungtynių visos lažybų baigtys
nustatomos vadovaujantis pagrindiniu rungtynių laiku.
73. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais tik tuo atveju, jei jie yra pilnai užbaigti (pilnai sužaistas visas
rungtynių laikas). Lažybos dėl baigčių, kurios spėjo įvykti (pvz. pirmo seto laimėtojas, nutraukus varžybas
antrame sete) varžybose, kurios buvo nutrauktos ir nepratęstos, lieka galioti.
74. Lažybų baigtyse Namų – Svečių statymai priimami lažybų pasiūloje nurodytam varžybų skaičiui.
Jei neįvyksta bent vienos varžybos, lažybos anuliuojamos.
75. Jeigu Lažybų įvykis yra nutraukiamas ir per 12 valandų nuo įvykio pradžios nepratęstas, tai
anuliuojami statymai už tas lažybų baigtis kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kuriems įtakos galėtų turėti
rungtynių tęsinys. Statymai, už lažybų baigtis kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos
rungtynių tęsinys, yra užskaitomi.
76. Lažybų įvykio nugalėtojais paskelbus kelis Lažybų įvykio dalyvius ar baigtis, laimėjimo suma yra
apskaičiuojama, Lažybų kortelėje nurodytą lažybų koeficientą padalinant iš nugalėjusių dalyvių arba baigčių
skaičiaus. Perskaičiuotas Lažybų koeficientas negali būti mažesnis už 1.
77. Laimėjimų išmokėjimas yra stabdomas ir lažybos yra anuliuojamos, jei pasitvirtina įtarimai, jog
Lažybų įvykio baigtį lėmė nesąžininga veikla.

X SKYRIUS
KITI YPATINGI ATVEJAI
78. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi oficialių informacijos šaltinių paskelbtos lažybų baigties patikimumu,
ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų. Apie tai Bendrovė paskelbia lažybų punktuose
ir savo internetinėje svetainėje. Pasibaigus atidėjimo terminui laimėjimai išmokami vadovaujantis patikslintais
oficialių informacijos šaltinių duomenimis arba, jei tokių nėra – pirminiais duomenimis.
79. Jeigu lažybų baigtis yra užprotestuota (pateiktas skundas) iki pirminio varžybų protokolo (statistiniai
duomenys, skelbiami iš karto po varžybų) paskelbimo, visų su ja susijusių laimėjimų išmokėjimai yra atidedami
iki protesto (skundo) išnagrinėjimo.
80. Jeigu Bendrovė suklydo sudarydama lažybas su lošėju ir šią klaidą Bendrovė nustatė iki ar po
Lažybų įvykio pradžios, tai lažybos yra anuliuojamos. Bendrovės suklydimu, įskaitant bet neapsiribojant, yra
laikomi šie atvejai: (i) kuomet yra nustatomas akivaizdžiai klaidingas Lažybų koeficientas; (ii) yra praleistas
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kablelis įvykio pasiūlos koeficiente; (iii) pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su neigiamu; (iv)
papildoma Lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas,
pranašumas, taškų (įvarčių) suma ir pan.); (v) baigties koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties
koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje, įskaitant tuos, kuriuos siūlo UAB „Top sport“, UAB „Orakulas“, UAB
„Lošimų strateginė grupė“, UAB „Olympic Casino Group Baltija“ statymo priėmimo metu; (vi) lažybų pasiūloje
klaidingai nurodomas Lažybų įvykio dalyvis. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Bendrovė per 5
kalendorines dienas paskelbia viešai savo interneto svetainėje bei lažybų punktuose, kuriuose buvo atlikti
statymai už anuliuotas lažybas. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis privalo per 10
kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti Bendrovei pretenziją dėl tokio lažybų
anuliavimo. Bendrovė, gavusi lošėjo pretenziją, per 10 kalendorinių dienų privalo arba išmokėti lošėjui
laimėjimą arba atsisakyti tenkinti lošėjo pretenziją pateikdama lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą,
pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais, lošėjas turi teisę kreiptis į
Priežiūros tarnybą arba teismą dėl kilusio ginčo sprendimo.
81. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų
anuliavimo pagrindu.

XI SKYRIUS
NUOLAIDOS IR PAPILDOMI LAIMĖJIMAI
82. Bendrovė, nusprendusi taikyti nuolaidas, privalo apie tai paskelbti lažybų punktuose, kuriuose
taikoma nuolaida, jog tam tikrą laiko tarpą ar periodiškai (nuolaidos kaupimo terminą), visuose ar konkrečiame
lažybų punkte, visiems ar konkrečiai nurodytiems Lažybų įvykiams bus taikomos viena ar kelios šiame skyriuje
nustatytos nuolaidos.
83. Sprendimą taikyti nuolaidą priima Bendrovės generalinis direktorius išleisdamas įsakymą, kuris
yra neatsiejama Reglamento dalis (toliau - Įsakymas). Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, lažybų
punktai, kuriuose taikoma nuolaida, nuolaidų taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.
84. Bendrovei paskelbus apie taikomą nuolaidą, Lošėjas įgyja teisę į Įsakyme kiekvieną kartą
konkrečiai ir tiksliai nustatomą nuolaidą nuo 1 iki 100 EUR, jei per Įsakyme Bendrovės nustatytą laiko tarpą
lošėjas atitinka Įsakyme konkrečiai ir tiksliai nurodytus kriterijus nuolaidai gauti (pvz. lošėjas pateikė jį
identifikuojantį dokumentą) ir/arba įvykdo Įsakyme konkrečiai ir tiksliai nurodytas sąlygas nuolaidai gauti (pvz.
lošėjas, niekada iki tol nesilažinęs Bendrovėje, atlieka savo pirmą statymą). Nuolaida taikoma nedelsiant po
to, kai Bendrovei tampa žinoma, jog lošėjas įvykdė nuolaidos taikymo sąlygas ir/arba atitinka nuolaidos
taikymo kriterijus.

XII SKYRIUS
PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
85. Visas pretenzijas žodžiu lošėjas turi teisę pateikti lažybų tarpininkui iškart po to, kai įvyko ginčytina
situacija. Ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų nuo įvykusio ginčo dienos lošėjas turi teisę raštu kreiptis į
lažybas organizuojančios bendrovės administraciją Reglamente nurodytu buveinės adresu. Lošėjo pateiktoje
pretenzijoje turi būti išsamiai nurodytos kilusio ginčo aplinkybės bei lošėjo vardas, pavardė, adresas ir telefono
numeris.
86. Pretenzijos nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo jos gavimo lošimų organizavimo bendrovėje
dienos. Pretenzija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo
dienos ir apie nagrinėjimo rezultatus raštu turi būti pranešta pretenziją pareiškusiam asmeniui. Lošėjas dėl
lošimų organizatoriaus veiksmų arba neveikimo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į Priežiūros tarnybą
ar kitas institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.
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XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
87. Visi lažybų punkto lankytojai ir darbuotojai privalo laikytis viešosios tvarkos bei elgtis taip, kad jų
elgesys neprieštarautų geros moralės principams bei savo elgesiu netrukdyti lošėjams bei kitiems lažybų
punkto lankytojams.
88. Lažybų punktuose yra laikoma bendrovės spaudu patvirtinta Reglamento kopija, o lažybų
organizavimo Reglamento originalas saugomas lošimų organizatoriaus centrinėje buveinėje.
89. Klausimai, kurie nėra sureglamentuoti šiuo Reglamentu, sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų ar kitų teisės aktų numatyta tvarka.
90. Asmenys, pažeidę šį Reglamentą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.

Direktorius

Danutis Baubonis
___________________

