Priedas Nr. 6 prie UAB „TOP SPORT“ B
kategorijos lošimo automatų salono lošimų
organizavimo reglamento
PATVIRTINTA:

2018 m. spalio 31 d.
Lošimų priežiūros tarnybos prie LR
Finansų ministerijos direktoriaus įsakymu
Nr. DI-578

Lošimo automatais „SENAS AUKSAS“ („OLD GOLD“) lošiamų lošimų taisyklės
1. Lošiant automatu „SENAS AUKSAS“ („OLD GOLD“) naudojamos 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1
euro ir 2 eurų vertės monetos. Vieno kredito vertė – 0,05 eurų, 10 kreditų – 0,5 eurų.
2. Lošimo automatas „SENAS AUKSAS“ („OLD GOLD“) valdomas spaudžiant jo
mygtukus ar atitinkamą, prisilietimui jautraus ekrano vietą (toliau – mygtukas). Užrašai ant
mygtukų yra valstybine kalba ir nurodo, kokia automato funkcija bus vykdoma, paspaudus
atitinkamą mygtuką.
3. Lošimo automatą „SENAS AUKSAS“ („OLD GOLD“) sudaro 6 (šeši) skirtingi lošimai:
„LINKSMASIS JUOKDARYS“ („JOLLY JOKER“), „SENAS LAIKRODIS“ („OLD
TIMER“), „KARŠTAS LAIKRODIS“ („HOT TIMER“), „KAZINO 2000“ („CASINO
2000“),

„LAUKINIS

BULIUS“

(„WILD

BULL“),

„NUOSTABUS

LAIMĖJIMAS“ („SUPER JACKPOT“).
4. Lošti automatu pradedama pasirinkus vieną iš 3 punkte nurodytų lošimų (paspaudžiamas
atitinkamas lošimo pasirinkimo mygtukas arba palietus norimą lošimą jautriame ekrane) bei
sukaupus lošėjo pageidaujamą kreditų sumą automato kreditų ekrane „KREDITAS“.
5. Įmetus pageidaujamą monetų kiekį į lošimo automato monetų priėmimo įrenginį, ekrano
laukelyje „KREDITAI“ pasirodo atitinkamas kreditų skaičius. Pvz.: įmetus 1,- euro monetą
laukelyje „KREDITAI“ pasirodo skaičius „20“.
6. Sukaupus norimą kreditų sumą automato kreditų ekrane „KREDITAS“, lošėjas turi
pasirinkti statymo dydį. Statymo dydis pasirenkamas paspaudus mygtuką „STATYMAS“.
Statymo dydis rodomas automatų statymo dydžio ekrane „STATYMAS“.
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7. Lošimo metu lošėjas gali papildyti turimų kreditų kiekį, prijungdamas laimėtą kreditų kiekį
prie sukauptų kreditų paspaudus mygtuką „PAIMTI“ ir jie parodomi laukelyje „KREDITAI“.
Lošėjo kreditų suma bet kuriuo metu gali būti papildyta, įmetant atitinkamo nominalo
monetas į lošimo automatą.
8. Pasibaigus kiekvienam lošimui, lošėjas gali papildyti turimų kreditų kiekį tokiu pat
principu, kaip nurodyta 5 punkte.
9. Pasirinkus statymo sumą, lošėjas turi paspausti mygtuką „STARTAS“. Lošimo automatas
pradeda pagrindinį lošimą. Paspaudus mygtuką „MAX STATYMAS“, parenkamas
didžiausias galimas statymas (paskiriama didžiausia galima kreditų suma) ir taip pat
pradedamas lošimas. Kreditų ekrane „KREDITAS“ sukaupti kreditai sumažėja pasirinkto
statymo sumos dydžiu.
10. Po lošimo algoritmo programoje nustatyto laiko automatas pateikia pirminį lošimo
rezultatą laimėjimų ekrane „LAIMĖJIMAS“. Jei išsidėstęs lošimo simbolių derinys nėra
laimingas, pagrindinis lošimas pradedamas iš naujo. Tokiu atveju lošėjas pats turi pasirinkti,
ar jam lošti iš naujo.
11. Jei lošimo automate lošėjas nori pasirinkti kitą lošimą, jis turi paspausti atitinkamo lošimo
mygtuką arba paliesti atitinkamą lošimą jautriame ekrane. Tokiu atveju automatas pereina į
lošimo pasirinkimo režimą. Pasirinkęs kitą lošimą, lošėjas pradeda naujo lošimo pagrindinį
lošimą.
LOŠIMŲ TAISYKLĖS
12. LOŠIMAS „LINKSMASIS JUOKDARYS“ („JOLLY JOKER“):
12.1. Lošimo tikslas – laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį
laimėjimas gali būti išmokamas.
12.2. Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo. Didžiausias laimėjimas lošime
yra 2000 kreditų.
12.3. Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams apatiniame lošimo automato
ekrane.
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12.4. Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10
kreditų. Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vyksta vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi
laimėjimai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“ automatiškai.
12.5. Statant 10 kreditų, lošimas vyksta penkiose laimėjimų linijose. Laimėjimai pervedami į
skaitiklį „SUPER BANKAS“, arba - spaudžiant mygtuką „PAIMTI“ - pervedami į skaitiklį
„KREDITAI“.
12.6. Lošimo pratęsimas galimas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų, sukauptų
skaitiklyje „SUPER BANKAS“. Lošimo pratęsimas vyksta sukantis trims viršutiniame
lošimo automato ekrane esantiems būgnams, penkiose nurodytų būgnų linijose. Pratęsime
lošiama,

priskiriant kreditų kiekius lošėjo pasirinkimu. Paskirti kreditai vaizduojami

laukelyje „STATYMAS“. Visi laimėti kreditai yra matomi skaitiklyje „SUPER BANKAS“ ir
maksimalus laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
12.7. Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER
BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė –
2000 kreditų. Tokiu atveju visi laimėti kreditai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui
nusprendus baigti lošimo pratęsimą, „SUPER BANKE“ esantys kreditai paspaudžiant
mygtuką „PAIMTI“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
12.8. Esant laimėjimui keliose laimėjimų linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai
yra susumuojami.
13. LOŠIMAS „SENAS LAIKRODIS“ („OLD TIMER“):
13.1. Lošimo tikslas – laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį
laimėjimas gali būti išmokamas.
13.2. Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
13.3. Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams apatiniame lošimo automato
ekrane.
13.4. Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10
kreditų. Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vyksta vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi
laimėjimai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“ automatiškai.
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13.5. Statant 10 kreditų, lošimas vyksta penkiose laimėjimų linijose. Laimėjimai pervedami į
skaitiklį „SUPER BANKAS“, arba - spaudžiant mygtuką „PAIMTI“ - pervedami į skaitiklį
„KREDITAI“.
13.6. Lošimo pratęsimas galimas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų, sukauptų
skaitiklyje „SUPER BANKAS“. Lošimo pratęsimas vyksta sukantis trims viršutiniame
lošimo automato ekrane esantiems būgnams, penkiose nurodytų būgnų linijose. Pratęsime
lošiama priskiriant 3 skirtingus kreditų kiekius lošėjo pasirinkimu mygtuku „STATYMAS“.
Visi laimėti kreditai yra matomi skaitiklyje „SUPER BANKAS“ ir maksimalus laimėjimas
lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
13.7. Priskiriant 20 kreditų, lošimas vykdomas 5 laimėjimų linijose ir laimėjimai
automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPER BANKAS“.
13.8. Priskiriant 40 kreditų, lošimas vykdomas 5 laimėjimų linijose ir laimėjimai
automatiškai pervedami į skaitiklį „SUPER BANKAS“. Šio lošimo metu nesant laimėjimui
automatui leidžiama padaryti vieną būgno žingsnį iki artimiausio laimėjimo, jei yra galimybė
laimėti.
13.9. Priskiriant 100 kreditų, lošimas vykdomas 5 laimėjimų linijose ir laimėjimai
automatiškai pervedami į langelį (skaitiklį) „SUPER BANKAS“. Šio lošimo metu nesant
laimėjimui automatui leidžiama padaryti ne daugiau kaip tris būgno žingsnius iki artimiausio
laimėjimo, jei yra galimybė laimėti.
13.10. Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER
BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė –
2000 kreditų. Tokiu atveju visi laimėti kreditai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui
nusprendus baigti lošimo pratęsimą, „SUPER BANKE“ esantys kreditai paspaudžiant
mygtuką „PAIMTI“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
13.11. Esant laimėjimui keliose laimėjimų linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai
yra susumuojami.
14. LOŠIMAS „KARŠTAS LAIKRODIS“ („HOT TIMER“):
14.1. Lošimo tikslas – laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį
laimėjimas gali būti išmokamas.
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14.2. Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
14.3. Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams apatiniame lošimo automato
ekrane.
14.4. Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10
kreditų. Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vyksta vienoje centrinėje laimėjimų linijoje ir visi
laimėjimai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“ automatiškai.
14.5. Statant 10 kreditų, lošimas vyksta penkiose laimėjimų linijose. Laimėjimai pervedami į
skaitiklį „SUPER BANKAS“, arba - spaudžiant mygtuką „PAIMTI“ - pervedami į skaitiklį
„KREDITAI“.
14.6. Lošimo pratęsimas galimas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų, sukauptų
skaitiklyje „SUPER BANKAS“. Lošimo pratęsimas vyksta viršutiniame lošimo automato
ekrane. Pratęsime lošiama

priskiriant 3 skirtingus kreditų kiekius lošėjo pasirinkimu

mygtuku „STATYMAS“. Visi laimėti kreditai yra matomi skaitiklyje „SUPER BANKAS“ ir
maksimalus laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
14.7. Priskiriant 20 kreditų, lošimas vykdomas sukantis trims kairėje ekrano pusėje esantiems
būgnams 5 laimėjimų linijose.
14.8. Priskiriant 40 kreditų, lošimas vykdomas sukantis 4 būgnams 10 laimėjimų linijų.
14.9. Priskiriant 100 kreditų, lošimas vykdomas keturiuose viršutinėje lošimo automato
dalyje esančiuose būgnuose 10 laimėjimų linijų.

Dešinėje pusėje esančiame būgne

pasirodžius Juokdario (Joker) simboliui, lošimo automatas atsitiktinai parenka papildomą
laimėjimą iki 2000 kreditų.
14.10. Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER
BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė –
2000 kreditų. Tokiu atveju visi laimėti kreditai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui
nusprendus baigti lošimo pratęsimą, „SUPER BANKE“ esantys kreditai paspaudžiant
mygtuką „PAIMTI“ pervedami į skaitiklį KREDITAI“.
14.11. Esant laimėjimui keliose laimėjimų linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai
yra susumuojami.
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15. LOŠIMAS „KAZINO 2000“ („CASINO 2000“):
15.1. Lošimo tikslas – laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį
laimėjimas gali būti išmokamas.
15.2. Lošimas susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
15.3. Lošimas vykdomas sukantis trims būgnams. Pagrindiniame lošime lošimas gali būti
lošiamas, atliekant 5 skirtingo dydžio statymus iš esančių kreditų.
15.4. Pagrindiniame lošime kiekvienas laimėjimas gali būti pervedamas į skaitiklį
„KREDITAI“ paspaudžiant mygtuką „Paimti“. Taip pat lošėjas turi galimybę rizikuoti
laimėjimu, paspaudžiant mygtuką „Skaičius“ ar „Herbas“, kuomet atspėjus laimėjimas
padvigubinamas, o neatspėjus - prarandamas. Laimėjimas gali būti dvigubinamas iki tol, kol
neviršijama maksimali galima laimėjimo suma – 2000 kreditų, arba suma, 200 kartų didesnė
už pagrindiniame lošime atlikto statymo sumą.
15.5. Pagrindiniame lošime atlikus 10 kreditų statymą ir laimėjus, lošėjui suteikiama
galimybė pratęsti lošimą. Lošėjas, norėdamas pratęsti lošimą, laimėtus kreditus turi persivesti
į skaitiklį „SUPER BANKAS“, paspausdamas mygtuką „STARTAS“.
15.6. Lošimo pratęsimas vykdomas sukantis tiems patiems trims būgnams. Lošimo
pratęsimas gali būti lošiamas tik paskiriant 20 kreditų, visi laimėti kreditai yra apskaitomi
„SUPER BANKAS“ skaitiklyje ir maksimalus laimėjimas šiame lošime yra 2000 kreditų.
15.7. Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER
BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė –
2000 kreditų. Tokiu atveju visi laimėti kreditai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui
nusprendus baigti lošimo pratęsimą, „SUPER BANKE“ esantys kreditai paspaudžiant
mygtuką „PAIMTI“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
15.8. Esant laimėjimui keliose laimėjimų linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai
yra susumuojami.
16. LOŠIMAS „LAUKINIS BULIUS“ („WILD BULL“):
16.1. Lošimo tikslas – laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį
laimėjimas gali būti išmokamas.
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16.2. „Laukinis bulius“ – tai trijų būgnų lošimas turintis 5 laimėjimo linijas. Lošimas
susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
16.3. Pagrindinis „Laukinio buliaus“ lošimas vyksta pagrindinio lošimo ekrane sukantis trims
būgnams vienoje laimėjimo linijoje, o šio lošimo pratęsimas – lošimo pratęsimo ekrane
sukantis trims būgnams penkiose laimėjimų linijose.
16.4. Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10
kreditų.

Atlikus

1

kredito

statymą,

visi

laimėjimai

pervedami

į

skaitiklį

„KREDITAI“ automatiškai.
16.5. Statant 10 kreditų, laimėjimai pervedami į skaitiklį „SUPER BANKAS“, arba spaudžiant mygtuką „PAIMTI“ - pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
16.6. Lošimo pratęsimas galimas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų, sukauptų
skaitiklyje „SUPER BANKAS“. Lošimo pratęsimas vyksta lošimo pratęsimo ekrane sukantis
trims būgnams penkiose laimėjimų linijose. Pratęsime lošiama

priskiriant 4 skirtingus

kreditų kiekius lošėjo pasirinkimu mygtuku „STATYMAS“. Visi laimėti kreditai yra matomi
skaitiklyje „SUPER BANKAS“ ir maksimalus laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
16.7. Lošimo pratęsimo pradžioje lošėjas turi galimybę rizikuoti pagrindinio lošimo
laimėjimu ar jo dalimi, paspaudžiant mygtuką „LOŠTI“. Sėkmės atveju suma, kuria buvo
rizikuojama, padvigubinama, o nesėkmės - prarandama. „SUPER BANKE“ sukauptais
kreditais rizikuojama gali būti tol, kol neviršijama maksimali galima laimėjimo suma, arba
suma, 200 kartų didesnė už pagrindiniame lošime atlikto statymo sumą.
16.8. Lošimo pratęsime iš kreditų, esančių „SUPER BANKE“, lošėjas statymui gali paskirti
20, 40, 100 arba 200 kreditų. Šie lošimų pratęsimai bus lošiami iš „SUPER BANKO“.
16.9. Lošėjui paskyrus 20 kreditų arba 40 kreditų, lošimas vyksta sukantis trims būgnams
lošimo pratęsimo ekrane penkiose laimėjimų linijose; laimėjimas tokiais atvejais priklauso tik
nuo lošimui paskirtų kreditų sumos.
16.10. Priskyrus 100 kreditų, „Laukinio buliaus“ simbolis pakeis bet kurį kitą simbolį
laimėjimų linijoje greta kitų dviejų vienodų simbolių, ir bus laikoma, kad laimėjimo linijoje
yra trys vienodi simboliai.
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16.11. Priskyrus 200 kreditų, „Laukinio buliaus“ simbolis dešiniausiame būgne pakeis bet
kurį simbolį laimėjimų linijoje greta kitų dviejų vienodų simbolių, ir bus laikoma, kad
laimėjimo linijoje yra trys vienodi simboliai. Net ir nesudarius laimėjimo derinio „Laukinio
buliaus“ simboliui esant dešiniausiame būgne, lošėjas vis tiek gaus atsitiktinį laimėjimą iki
2000 kreditų.
16.12. Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER
BANKAS“ arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė –
2000 kreditų. Tokiu atveju visi laimėti kreditai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui
nusprendus baigti lošimo pratęsimą, „SUPER BANKE“ esantys kreditai paspaudžiant
mygtuką „PAIMTI“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
16.13. Esant laimėjimui keliose laimėjimų linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai
yra susumuojami.
17. LOŠIMAS „NUOSTABUS LAIMĖJIMAS“ („SUPER JACKPOT“):
17.1. Lošimo tikslas – laimėti maksimalų galimą laimėjimą, surinkus simbolių derinį, už kurį
laimėjimas gali būti išmokamas.
17.2. „Nuostabus laimėjimas“ susideda iš pagrindinio lošimo ir jo pratęsimo.
17.3. Pagrindinis „Nuostabaus laimėjimo“ lošimas vyksta apatiniame lošimo automato ekrane
sukantis trims būgnams.
17.4. Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10
kreditų. Atlikus 1 kredito statymą, lošimas vyksta vienoje – centrinėje – laimėjimų linijoje, o
visi laimėjimai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“ automatiškai.
17.5. Statant 10 kreditų, lošimas vyksta penkiose laimėjimų linijose, o laimėjimai pervedami į
skaitiklį „SUPER BANKAS“, arba - spaudžiant mygtuką „PAIMTI“ - pervedami į skaitiklį
„KREDITAI“.
17.6. Lošimo pratęsimas galimas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų, sukauptų
skaitiklyje „SUPER BANKAS“. Lošimo pratęsimas vyksta viršutiniame lošimo automato
ekrane. Pratęsime lošiama

priskiriant 4 skirtingus kreditų kiekius lošėjo pasirinkimu

mygtuku „STATYMAS“. Visi laimėti kreditai yra matomi skaitiklyje „SUPER BANKAS“ ir
maksimalus laimėjimas lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
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17.7. Lošimo pratęsime iš kreditų, esančių „SUPER BANKE“, lošėjas statymui gali paskirti
20, 40, 100 arba 200 kreditų. Šie lošimų pratęsimai bus lošiami iš „SUPER BANKO“.
17.8. Lošėjui paskyrus 20 kreditų arba 40 kreditų, lošimas vyksta sukantis trims kairiausiems
būgnams viršutiniame lošimo automato ekrane penkiose laimėjimų linijose.
17.9. Priskyrus 100 kreditų, lošimas vyksta trijuose kairiausiuose būgnuose penkiose
laimėjimų linijose. Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“)
simboliui, lošėjui bus suteikiamas papildomas atsitiktinio dydžio, bet ne didesnis, kaip 2000
kreditų, laimėjimas.
17.10. Priskyrus 200 kreditų, lošimas vyksta keturiuose būgnuose dešimtyje laimėjimų linijų.
Lošime dalyvaujančiame būgne pasirodžius Juokdario („Joker“) simboliui, arba laimėjimo
linijoje išsidėsčius trims „BARCREST“ simboliams, lošėjui bus suteikiamas papildomas
atsitiktinio dydžio, bet ne didesnis, kaip 2000 kreditų, laimėjimas.
17.11. Lošimo pratęsime laimima, surinkus 3 vienodus simbolius bet kurioje laimėjimo
linijoje arba esant Juokdario („Joker“) simboliui bet kuriame būgne.
17.12. Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol lošėjas turi kreditų skaitiklyje „SUPER BANKAS“
arba kol pasiekiama didžiausia galima skaitiklio „SUPER BANKAS“ reikšmė – 2000 kreditų.
Tokiu atveju visi laimėti kreditai pervedami į skaitiklį „KREDITAI“. Lošėjui nusprendus
baigti lošimo pratęsimą, „SUPER BANKE“ esantys kreditai paspaudžiant mygtuką
„PAIMTI“ pervedami į skaitiklį „KREDITAI“.
17.13. Esant laimėjimui keliose laimėjimų linijose ar būgnuose, laimėti kreditai automatiškai
yra susumuojami.

Direktorius

Dainius Gulbinas
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