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UAB ,,UNIGAMES“
Lošimų automatų salono ,,UNICLUB“
Lošimų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas

Šiuo UAB ,,UNIGAMES“ Lošimų organizavimo reglamento pakeitimu yra pakeičiamas ir
papildomas 2014 m. gruodžio mėn. 29 d. Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. DI585 patvirtintas reglamentas bei 2016 m. gegužės mėn. 26 d. įsakymu Nr. DI-303 patvirtintas
reglamento pakeitimas ir papildymas.
1. Reglamento 20 punktas yra pakeičiamas ir išdėstomas taip:
,,20. Automatų salone esančiais lošimo automatais galima lošti šių pavadinimų lošimus: „Kazino
2000“ („Casino 2000“), „Linksmasis juokdarys“ („Jolly joker“), „Senas laikrodis“ („Old timer“),
„Karštas laikrodis“ („Hot timer“), „Auksinė karūna“ („Golden crown“), „Samurajaus staigmena“
(„Samurai surprise“), „Meistro lošimas“ („Master games“), „Laukinis bulius“ („Wild bull“),
„Šėlstanti ugnis“ („Inferno“), „Juokdarys skrynioje“ („Jack in the box“), „Auksinė Nevados sala“
(„Golden island Nevada“), „Trigubas auksas“(„Triple gold“), „Aukso linijos“ („Gold lines“),
„Stambus laimikis“ („Big catch“), „Paslaptingieji lošimai III“ („Magic games III“),
„Daugiabūgnis“(„Multi Reels“) ir ,,Juodasis Juokdarys“ (,,Black Jack“), „Power Joker“
(„Galingasis juokdarys“), „Hook Line & Winner“ („Kabliukas ir nugalėtojas“), „Reel King“
(„Būgnų karalius“).“
2. Reglamentas yra papildomas 19, 20, 21 priedais, kurie išdėstomi taip:
,, Lošimų organizavimo reglamento
19 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIGAMES“

AUTOMATŲ LOŠIMO ,,GALINGASIS JUOKDARYS“ TAISYKLĖS

„POWER JOKER“ („Galingasis juokdarys“) tai šešių būgnų (3 (trys) apačioje ir 3 (trys)
viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama vienoje arba penkiose, o viršutiniuose būgnuose
lošiama tik penkiose laimėjimo linijose.
Šis lošimas yra analogiškas „JOLLY JOKER“ („Linksmasis juokdarys“) lošimui (žiūrėti į
reglamento 2 priedą).

Lošimų organizavimo reglamento
20 priedas

AUTOMATŲ LOŠIMO ,,KABLIUKAS IR NUGALĖTOJAS“ TAISYKLĖS

„HOOK LINE & WINNER“ („Kabliukas ir nugalėtojas“) - tai šešių būgnų (3 (trys)
apačioje ir 3 (trys) viršuje) lošimas. Apatiniuose ir viršutiniuose būgnuose lošiama 5 (penkiose)
laimėjimo linijose.
Šis lošimas yra analogiškas „Big catch“ („Stambus laimikis“) lošimui (žiūrėti reglamento 14
priedą) tik skiriasi viršutiniame būgne esantys simboliai. Visi galimi laimėjimai, simboliai ir jų
kombinacijos nurodytos automato ekrane.

Lošimų organizavimo reglamento
21 priedas

AUTOMATŲ LOŠIMO ,,BŪGNŲ KARALIUS“ TAISYKLĖS

1. „REEL KING“ („Būgnų karalius“) tai trijų būgnų su penkiomis laimėjimo linijomis
lošimas. Pagrindiniame lošime lošiama trijuose apatiniuose būgnuose su penkiomis laimėjimo
linijomis. Taip pat siūlomas lošimo pratęsimas, lošiant „Super Bank“ ir „Būgnų karaliaus“ lošimuose,
kurie lošiami trijuose viršutiniuose būgnuose penkiose laimėjimo linijose.
2. Pagrindinis lošimas vykdomas trijuose apatiniuose būgnuose. Lošimo tikslas – surinkti
laimingas simbolių kombinacijas vienoje iš penkių laimėjimo linijų už kurias laimimi kreditai.
Laimingų simbolių kombinacijos parodytos lošimo automato ekrane.
3. Pagrindiniame lošime išsidėsčius laimingai lošimo simbolių kombinacijai, laimėjimų ekrane
rodoma laimėta kreditų suma ir siūloma rizika (žiūrėti reglamento 17 punktą), kuri atliekama
spaudžiant klavišą „MAX STATYMAS/RIZIKA“. Rizikos atsisakoma paspaudus klavišą
„PAIMTI“, o laimėti kreditai pervedami į kreditų skaitiklį „KREDITAS“. Lošėjui neatspėjus, rizikoje
dalyvavę kreditai prarandami ir rizika baigiama. Laimėjus riziką, laimėtus kreditus galima pervesti į
banko skaitiklį „BANKAS“ ir lošti lošimo pratęsimą (žiūrėti reglamento 14 punktą). Rizika baigiama,
kai pasiekiamas didžiausias galimas laimėjimas – 2000 kreditų, o laimėti kreditai pervedami į kreditų
skaitiklį „KREDITAS“.

4. Pagrindiniame lošime galimi 3 (trys) skirtingi statymai: 1 (vieno) kredito (1 kreditas = 0,05
euro), 5 (penkių) kreditų (5 kreditai = 0,25 euro), ir 10 (dešimties) kreditų (10 kreditų = 0,5 euro).
Klavišo „STATYMAS“ arba „MAX STATYMAS/ RIZIKA“ pagalba pasirenkamas 1 (vieno), 5
(penkių), arba 10 (dešimties) kreditų statymas.
5. Pagrindiniame lošime lošėjui pasirinkus 1 (vieno) kredito statymą, lošimas vyksta vienoje
lošimo linijoje, o maksimalus galimas laimėjimas yra 200 kreditų. Šioje linijoje gauti laimėjimai bus
automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį „KREDITAS“. Esant 5 (penkių) arba 10 (dešimties) kreditų
statymui ir 5 (penkioms) aktyvioms laimėjimo linijoms, visų linijų laimėjimai automatiškai bus
susumuojami.
6. Jeigu lošimo simbolių kombinacija yra laiminga, o statymo suma buvo mažesnė, kaip 0,5
eurų, laimėjimas yra pervedamas į automato ekrane esantį kreditų skaitiklį „KREDITAS“. Jei statymo
suma yra mažesnė negu 0,5 eurų, lošimo pratęsimas nesiūlomas. Laimėjimas išmokamas paspaudus
klavišą „IŠMOKĖTI“.
7. Jeigu lošimo simbolių kombinacija yra laiminga, o statymo suma buvo 0,5 euro, laimėjimas
yra pervedamas į automato ekrane esantį banko skaitiklį „BANKAS“, kuris skirtas laimėtiems
kreditams apskaityti lošimo pratęsime bei pasiūlomas lošimo pratęsimas. Lošimo pratęsimas
vykdomas trijuose viršutiniuose automato būgnuose 5 (penkiose) laimėjimo linijose iš banko
skaitiklyje sukauptos kreditų sumos. Lošėjas gali lošimo pratęsime paskirti 20 (dvidešimt), 40
(keturiasdešimt), 100 (vieną šimtą) arba 200 (du šimtus) kreditų. Visų aktyvių laimėjimo linijų
laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į banko skaitiklį „BANKAS“, o paspaudus
klavišą „PAIMTI“, kreditai iš banko skaitiklio „BANKAS“ pervedami į kreditų skaitiklį
„KREDITAS“ ir toliau lošėjas gali lošti pagrindinį lošimą arba tęsti lošimo pratęsimą kol bus
pasiekta didžiausia 2000 (dviejų tūkstančių) kreditų suma. Ši suma automatiškai bus pervesta į kreditų
skaitiklį „KREDITAS“.
8. Lošimo pratęsime esant 100 (vieno šimto) kreditų paskyrimui simbolis „JACK POT“ tinka
prie visų simbolių ir suteiks atsitiktinio dydžio laimėjimą, išskyrus „Būgnų karaliaus“ („Reel King“)
lošimą. Lošimo pratęsime esant 200 (dviejų šimtų) kreditų paskyrimui, „Būgnų karaliaus“ („Reel
King“) lošimas yra laimimas dvidešimt septyniose linijose, kuris gali suteikti atsitiktinį nuo 1 iki 2000
kreditų dydžio laimėjimą.
9. Lošimo pratęsime vienoje iš penkių linijų atsisukę trys „Būgnų karaliaus“ („Reel King“)
simboliai suteiks papildomą „Būgnų Karaliaus“ („Reel King“) lošimą. „Būgnų karaliaus“ („Reel
King“) lošimo laimėjimai yra atsitiktiniai, o jų dydžiai rodomi atskiroje laimėjimų lentelėje,
atvaizduotoje viršutiniame ekrane. „Būgnų karaliaus“ („Reel King“) lošimas tęsis tol, kol ekrane
suksis 3 (trys) būgnai su septyneto simboliu. „Būgnų karaliaus“ („Reel King“) lošimas baigimas,
būgnuose atsisukus 2 (dviem) arba 1 (vienam) septyneto simboliui, o taip pat pasiekus didžiausią

2000 (dviejų tūkstančių) kreditų laimėjimą, kuris automatiškai yra pervedamas į kreditų skaitiklį
„KREDITAS“.
10. Lošėjas gali lošimo pratęsimą bet kuriuo metu nutraukti, paspaudęs klavišą
„PAIMTI/BANKAS“. Tokiu atveju banko skaitiklyje „BANKAS“ esantys kreditai, bus pervesti į
kreditų skaitiklį „KREDITAS“.
11. Tiek pagrindiniame lošime, tiek lošimo pratęsime lošėjui surinkus didžiausią 2000 (dviejų
tūkstančių) kreditų sumą, automatas parodo jį „BANKO“ skaitiklyje ir automatiškai perveda ją į
kreditų skaitiklį „KREDITAS“. Laimėjimas išmokamas paspaudus klavišą „IŠMOKĖTI“.

„
3. Reglamento 18 priedas yra papildomas ir išdėstomas taip:
„AUTOMATŲ LOŠIMŲ STATYMŲ DYDŽIAI

Eil.

Lošimo pavadinimas

Nr.

Mažiausias
statymas, eurais

Mažiausias
statymas

Didžiausias

Didžiausias

statymas, eurais

statymas

kreditais

kreditais

1

Kazino 2000

0,05

1

0,5

10

2

Linksmasis juokdarys

0,05

1

0,5

10

3

Senas laikrodis

0,05

1

0,5

10

4

Karštas laikrodis

0,05

1

0,5

10

5

Auksinė karūna

0,05

1

0,5

10

6

Samurajaus staigmena

0,05

1

0,5

10

7

Meistro lošimas

0,05

1

0,5

10

8

Laukinis bulius

0,05

1

0,5

10

9

Šėlstanti ugnis

0,05

1

0,5

10

10

Juokdarys skrynioje

0,05

1

0,5

10

11

Auksinė Nevados sala

0,05

1

0,5

10

12

Trigubas auksas

0,05

1

0,5

10

13

Aukso linijos

0,05

1

0,5

10

14

Stambus laimikis

0,05

1

0,5

10

15

Paslaptingieji lošimai III

0,05

1

0,5

10

16

Daugiabūgnis

0,05

1

0,5

10

17

Juodasis juokdarys

0,05

1

0,5

10

18

Galingasis juokdarys

0,05

1

0,5

10

19

Kabliukas ir nugalėtojas

0,05

1

0,5

10

20

Būgnų karalius

0,05

1

0,5

10

„

Direktorius

A.V.

Audingas Matulevičius

