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UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“
LAŽYBŲ REGLAMENTAS

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – Lažybų organizatorius), registruota adresu
Konstitucijos pr. 12, Vilnius, organizuoja lažybas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
azartinių lošimų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo lažybų reglamentu (toliau
–
Reglamentas), patvirtintu Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba).
1.2. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos
azartinių lošimų įstatyme. Žemiau pateikiamos sąvokos, naudojamos Reglamente:
1.2.1. Atidėtas lažybų įvykis - lažybų įvykis, kuris neįvyko lažybų pasiūloje nustatytu laiku
arba buvo nutrauktas ir iki įvykio pradžios arba nutraukus lažybų įvykį oficialiuose
informacijos šaltiniuose buvo pranešta, jog lažybų įvykis įvyks arba bus tęsiamas per 48
valandų terminą nuo anksčiau lažybų pasiūloje skelbtos lažybų įvykio pradžios.
1.2.2. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų pasiūloje skelbtas ir lažybų pasiūloje nurodytu laiku realiai
įvykęs įvykis, kuriame realiai dalyvavo lažybų pasiūloje nurodyti lažybų įvykio dalyviai/ -is.
1.2.3. Lažybų įvykio baigtis – įvykusio lažybų įvykio rezultatas arba lažybų įvykio įvykimo /
neįvykimo faktas arba kitos su lažybų įvykiu susijusios aplinkybės (pvz., laimėjo namų ar
svečių komanda, suminis įmestų taškų kiekis didesnis nei nustatyta).
1.2.4. Lažybų įvykis – objektyviai ateityje ar statymo atlikimo metu vykstančios sporto
varžybos ar kitas įvykis ar veiksmas, dėl kurio Lažybų organizatorius siūlo lažintis.
1.2.5. Lažybų įvykio dalyvis – subjektas ar objektas, tiesiogiai dalyvaujantis lažybų įvykyje.
1.2.6. Lažybų įvykio organizatorius – subjektas, organizuojantis sporto varžybas, kitą įvykį ar
veiksmą, kurio baigtį siūlo spėti Lažybų organizatorius.
1.2.7. Lažybų koeficientas – Lažybų organizatoriaus nustatytas skaičius, kurį Reglamente
nustatyta tvarka padauginus iš statomos sumos gaunamas laimėjimas.
1.2.8. Lažybų kortelė – dokumentas, kuriame yra nurodyti duomenys apie Lažybų
organizatorių ir lažybas.
1.2.9. Lažybų pasiūla – Lažybų organizatoriaus siūlomų lažybų įvykių baigčių, joms priskirtų
lažybų koeficientų bei kitos svarbios lažyboms informacijos sąrašas.
1.2.10. Nutrauktas lažybų įvykis - lažybų įvykis, kuris prasidėjo, tačiau nesibaigė ir nebuvo
atidėtas.
1.2.11. Oficialūs informacijos šaltiniai – oficiali lažybų įvykio organizatoriaus ar dalyvio
interneto svetainė, vieši skelbimai visuomenės ar specializuotose informavimo
priemonėse, o nesant jų – specializuotose interneto svetainėse.
1.2.12. Statymas – lošėjo veiksmai, kuriais lošėjas pasirenka lažybų įvykius, jų baigtis, statomą
sumą.
1.2.13. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – statymas po lažybų įvykio pradžios (lažybų
įvykio metu), tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos, kai statymų koeficientai yra
atnaujinami nuolat, atsižvelgiant į lažybų įvykio eigą.
1.2.14. Statymų priėmimo pabaiga – Lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje nurodytas laikas
iki kada galima atlikti statymus.
1.2.15. Statoma suma – pinigų suma, kurią lošėjas įmoka lažyboms.
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1.2.16. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie lažybų įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis
tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį (pvz.: negalima kombinuoti lažybų baigties
„Lietuvos Rytas“ taps LKL čempionu“ ir lažybų baigties „Lietuvos Rytas“ laimės LKL
pusfinalyje“, nes šie įvykiai lemia vienas kitą – „Lietuvos Rytas“ negali tapti LKL
čempionu pralaimėjęs LKL pusfinalyje).
2. BENDROSIOS LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATOS
2.1. Lažybų organizatoriaus organizuojamose lažybose statymus atlieka lošėjas, o statymus priima
– lažybų tarpininkas.
2.2. Reglamentas ir lažybų pasiūla yra prieinami viešai lažybų punkte ir skelbiami Lažybų
organizatoriaus interneto svetainėje. Visi lošėjai turi teisę bet kuriame Lažybų organizatoriaus
lažybų punkte jo darbo metu susipažinti su Reglamentu ir lažybų pasiūla bei reikalauti lažybų
tarpininko paaiškinti Reglamento nuostatas arba lažybų pasiūlą.
2.3. Reglamento nežinojimas negali būti pagrindu, dėl kurio anuliuojamos lažybos. Priimant
statymą yra laikoma, kad lošėjas žino ir supranta Reglamento nuostatas bei lažybų pasiūlą,
statymą atlieka laisva valia. Ginčo atveju, lošėjas negali remtis Reglamento ir pasiūlos
nežinojimu, neteisingu supratimu.
2.4. Visa informacija surinkta apie lošėjus, jų atliktus statymus ir gautus laimėjimus yra laikoma
konfidencialia bei gali būti atskleista tik teisės aktų nustatyta tvarka.
2.5. Lažybose dalyvaujantis lošėjas gali statyti tik pagal paskutinę Lažybų organizatoriaus
nustatytą lažybų įvykio baigtį ir jai Lažybų organizatoriaus priskirtą paskutinį lažybų
koeficientą.
2.6. Lažybų pasiūlą Lažybų organizatorius gali keisti bet kuriuo metu. Iki lažybų pasiūlos pakeitimo
priimti statymai lieka galioti be pakeitimų. Prieš atlikdamas statymus lošėjas turi susipažinti su
lažybų pasiūla.
2.7. Lošėjas statymus gali atlikti, o lažybų tarpininkas juos priimti tik iki lažybų įvykio realios
pradžios, išskyrus šiame Reglamente nurodytus atvejus. Jei dėl techninės klaidos statymai yra
priimami po realios lažybų įvykio pradžios, tokie statymai yra anuliuojami.
2.8. Statymus Gyvai („Live“) lošėjas atlieka lažybų įvykiui prasidėjus. Tokie statymai atliekami tik
iki tokių statymų priėmimo pabaigos, tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos. Jei
statymas atliekamas ar priimamas po Lažybų įvykio pabaigos – lažybos anuliuojamos.
2.9. Lošėjas, įsigijęs lažybų kortelę, patikrinęs ją iš karto neatsitraukdamas nuo lažybų tarpininko,
bet ne vėliau negu iki statymų priėmimo pabaigos, 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. Po to lošėjo pretenzijos dėl
lažybų kortelės nepriimamos ir lošėjas neturi teisės prašyti lažybų kortelę anuliuoti.
2.10. 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.
2.11. Lažybų organizatorius/ lažybų tarpininkas turi teisę riboti klientų pakartotinius statymus dėl tų
pačių lažybų įvykių baigčių.
2.12. Lažybų organizatorius vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą.
Duomenys iš atskirų lažybų punktų per lažybų organizatoriaus tiesioginio ryšio sistemą
perduodami į centrinę Lažybų organizatoriaus duomenų bazę. Lažybų organizatoriaus
duomenų bazėje saugoma informacija apie įvykusius lažybų įvykius, atliktus / atšauktus
statymus, išmokėtus laimėjimus.
3.

LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO VIETA
3.1. Lažybos organizuojamos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos direktoriaus priimtuose įsakymuose, kuriais Lošimo organizatoriui leidžiama steigti
lažybų punktus nurodytose patalpose – Lažybų organizatoriaus lažybų punktuose.

4. REIKALAVIMAI LOŠĖJAMS
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4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Lažybose, organizuojamose Lažybų organizatoriaus lažybų punktuose,
gali dalyvauti
asmenys, sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų. Lažybų tarpininkas, prieš priimdamas statymus
arba išmokėdamas laimėtą sumą, turi teisę reikalauti galiojančio asmens dokumento su
nuotrauka ir parašo pavyzdžiu, o lošėjas privalo jį pateikti. Lažybų tarpininkas turi teisę
atsisakyti priimti statymus iš asmenų, kurie atsisako pateikti asmens dokumentus arba kilus
abejonių dėl dokumento galiojimo.
Lažybose negali dalyvauti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo
10 straipsnio 3 dalyje, o taip pat betarpiški lažybų įvykių, dėl kurių lažinamasi, dalyviai.
Lažybų tarpininkas gali neleisti dalyvauti lažybose asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio,
narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat ginkluotiems asmenims.
Lažybų organizatoriaus vadovybė/ lažybų tarpininkas turi teisę uždrausti dalyvauti lažybose
asmenims, kurie pažeidinėja Reglamento nuostatas arba lošia nesąžiningai (pavyzdžiui, siekia
dalyvauti lažybose Lažybų organizatoriui suklydus iš esmės). Tokiems lošėjams Lažybų
organizatoriaus vadovybė/ lažybų tarpininkas taip pat turi teisę be papildomo perspėjimo riboti
maksimalaus statymo sumą.
Lažybų organizatorius/ lažybų tarpininkas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti priimti statymus
nenurodydamas priežasties, ir/ arba apriboti statymo dydį prieš priimdamas statymą.

5. LAŽYBŲ KORTELĖ
5.1. Lažybų kortelėje yra nurodomas Lažybų punkto pavadinimas, adresas, statymo pavadinimas,
lažybų kortelės numeris, lažybų įvykio pavadinimas, pasirinkta lažybų baigtis, lažybų
koeficientai, lošėjo statoma suma, galimas maksimalus laimėjimas, statymo priėmimo laikas.
5.2. Lažybų kortelėje gali būti nurodyta ir daugiau duomenų, susijusių su dalyvavimu lažybose.
5.3. Lažybų kortelėje lažybų įvykio ar lažybų įvykio dalyvio pavadinimas gali būti sutrumpintas,
tačiau toks pavadinimas turi atitikti trumpinimo tradiciją oficialiuose informacijos šaltiniuose.
5.4. Lažybų kortelė turi bei yra identifikuojama pagal brūkšninį kodą ir unikalų statymo numerį.
5.5. Lažybų kortelė yra dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose. Lošėjas, atlikęs
statymą ir praradęs lažybų kortelę, praranda teisę į laimėjimą.
5.6. 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
kortelė dėl netinkamo saugojimo yra tapusi neįskaitoma. Už lažybų kortelės tinkamą
saugojimą yra atsakingas lošėjas, kuriam ji buvo išduota.
6. LAŽYBŲ PASIŪLA
6.1. Lažybų įvykiai lažybų pasiūloje yra aprašomi kaip įmanoma tiksliau.
6.2. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami sutrumpinimai:
1 – Pirmas lažybų įvykio dalyvis
2 – Antras lažybų įvykio dalyvis
X – Lygiosios
1X – Pirmas lažybų įvykio dalyvis arba lygiosios
2X – Antras lažybų įvykio dalyvis arba lygiosios
12 – Pirmas arba antras lažybų įvykio dalyvis
6.3. Lažybų pasiūloje yra skelbiami lažybų įvykių baigčių interpretavimo variantai.
6.4. Lažybų organizatorius gali teikti specialią lažybų pasiūlą atskirai lošėjų grupei (pvz., lošėjams
gimusiems atitinkamą dieną ir pagal kitus objektyvius kriterijus) apie tai paskelbdamas lažybų
punktuose ar savo interneto svetainėje.
6.5. Lažybų pasiūla yra pateikiama lažybų punktuose ir Lažybų organizatoriaus interneto
svetainėje.
7. STATYMŲ RŪŠYS
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Paprastas statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų įvykio baigtį. Laimėjimas
nustatomas padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu ir priklauso tik
nuo tos lažybų įvykio baigties teisingo spėjimo.
Paprasto statymo pavyzdys: Tarkime, lažybų pasiūloje yra nurodyta apie 100 sportinių lažybų
įvykių, iš kurių lošėjas pasirenka vieną įvykį „Arsenal“ – „Chelsea“ ir nori pastatyti už „Arsenal“
pergalę. Už „Arsenal“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai
reiškia, kad lošėjas, pastatęs 10 EUR už „Arsenal“ pergalę, „Arsenal“ laimėjimo atveju laimėtų
33 EUR (10×3,3=33).
Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį.
Kombinuotas statymas laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į
kombinuotą statymą. Kombinuotame statyme galima rinktis nuo 2 iki 15 lažybų baigčių.
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, išskyrus atvejus kai Lažybų
organizatorius paskelbė papildomo laimėjimo galimybę. 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. Į kombinuotą statymą negalima įtraukti daugiau nei vieno statymo dėl įvarčių
skaičiaus, pirmo kėlinio ir antro kėlinio rezultato futbolo varžybose, rezultato teniso varžybose
(sete).
Kombinuoto statymo pavyzdys: Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Arsenal“ –
„Chelsea“, „Milan“ – „Juventus“ ir „Ekranas“ – „Tauras“. Lošėjo nuomone, turėtų laimėti
namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios komandos
nurodytos pirmos). „Arsenal“ lažybų koeficientas - 3, „Milan“ lažybų koeficientas - 2, „Ekranas“
lažybų koeficientas - 3. 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 180 EUR (10x(3x2x3)=180), neatspėjus bent vienos lažybų baigties,
lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka Lažybų organizatoriui.
Sisteminis statymas – statymas naudojant
kelių lažybų įvykių baigtis Laimėjimas
nustatomas susumavus visų atspėtų lažybų įvykių baigčių 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 „Arsenal“ – „Chelsea“ pasirenkama „Arsenal“ pergalė su koeficientu 2,5
(Baigtis A), lažybų įvykyje „Milan“ – „Juventus“ pasirenkama „Milan“ pergalė su koeficientu 3,0
(Baigtis B) ir lažybų įvykyje „Ekranas“ – „Tauras“ pasirenkama „Ekranas“ pergalė su
koeficientu 4,0 (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 C x Baigtis A) x 1 EUR = (2.5 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1
EUR + (4.0 x 2.5) x 1EUR = 7.5 EUR + 12EUR + 10EUR = 29.5EUR. 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 C x Baigtis A) x 1
EUR = (0 x 3.0) x 1 EUR + (3.0 x 4.0) x 1 EUR + (4.0 x 0) x 1 EUR = 12 EUR. Jei lošėjas
neatspėja dviejų įvykių sistemoje „2 iš 3“, sisteminį statymą pralošia.
Grandininis statymas – 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 grandininio statymo
lažybų įvykio baigtį. Kitiems statymams atlikti naudojami pinigai iš ankstesnių grandininio
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statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimų. Pirmuoju statymu laikoma pirmoji grandininiame
statyme pasirinkta lažybų įvykio baigtis, o ne anksčiausiai įvyksiantis lažybų įvykis. Pirmojo
grandininio 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
grandininio statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimų. Visi statymai yra vienodo lošėjo pasirinkto
dydžio, kuris lygus statymui, atliktam už pirmo grandininio statymo lažybų įvykio baigtį,
išskyrus tuo atveju, jei grandininio statymo lažybų įvykių baigčių bendras laimėjimas yra
mažesnis nei reikalinga statymui atlikti, statymui naudojama likutinė suma. Tuo atveju, kai
grandininio statymo lažybų įvykių baigčių bendras laimėjimas tampa lygus nuliui, grandininis
statymas laikomas praloštu. Įvykus paskutiniam lažybų įvykiui, lošėjui yra išmokama likusi visų
grandininio statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimo suma, iš kurios atskaityti statymai už
antrąjį ir kitas lažybų įvykių baigtis.
Grandininio statymo pavyzdys (žr. lentelę žemiau): lošėjas pasirenka 5 (penkis), vienas nuo
kito nepriklausančius lažybų įvykius ir atlieka 3 EUR statymą už pirmą grandiniame statyme
nurodyto lažybų įvykio baigtį. Po laimėto pirmojo lažybų įvykio, lošėjas turi 6 EUR laimėjimą (3
EUR statymas ir 2 koeficientas). Tuomet 3 EUR paliekami kaip laimėjimas, o likę 3 EUR
automatiškai skiriami statymui už antro lažybų įvykio baigtį. Įvykus antrajam lažybų įvykiui 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 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.
Lažybų įvykis

Statymas

Koeficientas

Laimėjimas

Įvykis 1
Įvykis 2
Įvykis 3
Įvykis 4
Įvykis 5

3 EUR
3 EUR
3 EUR
3 EUR
3 EUR

2
1.5
2
3
1.5

6 EUR
4.5 EUR
0 EUR
9 EUR
0 EUR

7.5.

Likusi laimėjimų dalis, atskaičius
sekančiam statymui skirtą sumą
3 EUR
4.5 EUR
1.5 EUR
7.5 EUR
7.5 EUR

Sąlyginis statymas - statymas pasirenkant vieną lažybų įvykio baigtį, susietą su papildoma
sąlyga. Su papildoma sąlyga susijęs koeficientas, kiekvienu atveju yra nustatomas ir
skelbiamas iš anksto, apibrėžiant sąlyginio statymo sąlygas Lažybų pasiūloje. Sąlyginio
statymo pavyzdys: Lošėjas pasirenka įvykį „Fulham" - „Chelsea", kuriam yra numatyta
papildoma sąlyga: „Jei varžybos baigsis 0:0 visiems atlikusiems statymus už „tikslų rezultatą"
ir neatspėjusiems, koeficientas bus prilygintas 1. Lošėjas nori atlikti statymą už „Chelsea"
pergalę rezultatu 1:0 lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 7. Tai reiškia, kad
lošėjas, atlikęs 20 Eur statymą už „Chelsea" pergalę rezultatu 1:0, laimėjimo atveju laimėtų
140 Eur (7×20 Eur =140 Eur). Jei varžybos pasibaigė 0:0, t.y. įvyksta papildoma sąlyga, lošėjo
koeficientas prilyginamas 1, t.y. jam bus išmokėta 1×20 Eur =20 Eur suma.

8. RIBINĖS SUMOS IR KOEFICIENTAI
8.1. Pagrindiniai lažybų koeficientų sudarymo principai:
8.1.1. Kuo didesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas
mažesnis. Kuo mažesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų
koeficientas didesnis.
8.1.2. Lažybų įvykio dalyviui, kuris yra pranašesnis už kitus įvykio dalyvius, nustatomas
mažesnis koeficientas, lažybų įvykio dalyviui, kuris laikomas mažiau pranašiu negu kiti
lažybų įvykio dalyviai – didesnis koeficientas.
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Pranašumu mažinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį – koeficientas yra
didinimas, Pranašumu didinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį – koeficientas
mažinamas.
Minimali statoma suma už vieną lažybų baigtį yra 0,3 EUR.
Maksimali laimėjimo suma bet kokiam statymui (viena lažybų kortelė) yra 10 000 (dešimt
tūkstančių) EUR.
Maksimalus lažybų koeficientas yra 1000 (tūkstantis).
Maksimali vieno statymo suma yra 10 000 (dešimt tūkstančių) EUR. Maksimali vieno statymo
suma generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu šio Reglamento ribose gali būti
nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto šakai, čempionatui ar kitam lažybų
įvykiui.
Jeigu į kombinuotą statymą įeina lažybų baigtys su skirtingomis maksimaliomis sumomis, tai
maksimali tokio statymo suma yra mažiausia maksimali statymo suma pasirinktoje
kombinacijoje.

8.1.3.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

9. STATYMŲ PRIĖMIMAS
9.1. Lošėjo statymai gali būti atlikti visais leistinais būdais – lošėjas, norėdamas dalyvauti
lažybose, privalo atlikti statymą – nurodyti duomenis apie norimą atlikti statymą: statymo rūšį,
norimų lažybų įvykių numerius, spėjamas lažybų įvykių baigtis bei sumokėti pageidaujamą
statyti sumą.
9.2. Užregistravus pateiktus lošėjo duomenis tiesioginio ryšio sistemoje, lošėjui išduodama lažybų
kortelė, patvirtinantį statymo priėmimą.
9.3. Statymo sumos priimamos eurais.
9.4. 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.
9.5. Draudžiama atlikti statymus dėl vieno lažybų įvykio atliekant kelis statymus, siekiant apeiti
Lažybų organizatoriaus nustatytą maksimalų statymą.
9.6. Statymai atlikti pažeidžiant Reglamento nuostatas yra anuliuojami.
10. LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS
10.1. Teisę į laimėjimą lošėjas įgyja Reglamente nustatyta tvarka teisingai atspėjęs lažybų baigtį.
10.2. Laimėjimai išmokami ne anksčiau, nei lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose
informacijos šaltiniuose ir Lažybų organizatorius tai patvirtina – paskelbia lažybų įvykių
rezultatus lažybų punktuose ar savo interneto svetainėje. Lažybų rezultatus paskelbus
nedarbo dieną, laimėjimai pradedami mokėti pirmą po jos einančią darbo dieną.
10.3. Laimėjimai išmokami Lažybų organizatoriaus lažybų punktuose.
10.4. Laimėjimai išmokami tik pinigais pateikus laimėjusią lažybų kortelę.
10.5. Laimėjimo suma yra suapvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio, t.y. eurų ir euro centų – jei
trečias skaičius po kablelio yra penki, tai skaičius apvalinamas į didesnę pusę.
10.6. Laimėjimas neišmokamas, jei laimėjimui atsiimti pateikiamoje lažybų kortelėje neįmanoma
nustatyti identifikuojančių duomenų, nurodytų Lažybų reglamento 5.4. punkte.
10.7. Išmokėjus laimėjimą, lažybų kortelės originalas lieka lažybų punkte.
10.8. Lošėjas gali atsiimti laimėjimą per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo lažybų 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.
10.9. Jei lošėjas, lažybų tarpininkui reikalaujant, atsisako pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, laimėjimas neišmokamas iki tokio reikalavimo įvykdymo. Asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento nepateikimas negali būti pagrindu pratęsti laimėjimo išmokėjimo
terminą.
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10.10. Lažybų tarpininkas turi nustatyti asmenų, laimėjusių sumą, viršijančią 1000 eurų, tapatybę ir
juos registruoti.
10.11. Lažybų organizatorius turi teisę sustabdyti laimėjimų išmokėjimą šiais atvejais:
10.11.1. Jeigu pateikus lažybų kortelę, lažybų tarpininkas negali nustatyti jos autentiškumo arba
kai kyla pagrįstų įtarimų dėl lošėjo sukčiavimo, apgavystės ar kitos nusikalstamos
veiklos, kuria siekiama neteisėtai laimėti (pavyzdžiui, lažybų kortelė yra nukopijuota,
kitaip suklastota, pavogta iš savininko ar jo pamesta arba paaiškėja, kad pagal tokio
numerio kortelę jau yra išmokėtas laimėjimas ir pan.). Sustabdžius laimėjimo
išmokėjimą, Lažybų organizatorius nedelsiant atlieka tyrimą, aiškinasi reikalavimo
išmokėti pinigus pagrįstumą, apklausia darbuotojus, esant poreikiui kreipiasi į kitus
paslaugų tiekėjus ir pan. Sprendimą dėl reikalavimo pagrįstumo Lažybų organizatorius
priima kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų nuo
laimėjimų išmokėjimo sustabdymo dienos. Kilus įtarimams dėl neteisėtos veiklos,
Lažybų organizatorius nedelsiant kreipiasi į ikiteisminio tyrimo institucijas. Ikiteisminio
tyrimo institucijai pradėjus arba atsisakius pradėti tyrimą dėl neteisėtos veiklos, lažybų
organizatorius sprendimą dėl laimėjimo išmokėjimo ar lažybų anuliavimo priima per 5
dienas nuo minėtos institucijos galutinio sprendimo priėmimo. Apie sprendimą lažybų
organizatorius per 5 dienas informuoja lažybų kortelę pateikusį asmenį šio asmens
pasirinktu būdu (telefonu, el. laišku arba registruotu laišku).
10.11.2. Yra įtariama, kad nesąžininga veikla lėmė lažybų įvykio baigtį (pavyzdžiui, įtariama, kad
lažybų įvykio eigą/ baigtį lėmė neleidžiami susitarimai, įtariama, kad statymą dėl lažybų
įvykių atlieka asmenys (asmuo), kurie patys dalyvauja kaip lažybų įvykio dalyviai,
žaidėjai, treneriai, teisėjai, vienodus statymus ar jų kombinacijas atlieka tarpusavyje
susiję asmenys ir pan.). Sustabdžius laimėjimų išmokėjimą Lažybų organizatorius
nedelsiant kreipiasi į ikiteisminio tyrimo institucijas, kitus lažybų organizatorius, jų
susivienijimus, tarptautines lažybų organizacijas, sporto federacijas, Lošimų priežiūros
tarnybą ir kt. Lažybų organizatorius ne vėliau kaip per 90 d. nuo laimėjimų išmokėjimo
sustabdymo 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 5 dienas nuo minėtų institucijų galutinio
sprendimo priėmimo. Informacija apie sustabdytus laimėjimus bei dėl jų priimtus
sprendimus ar lažybų anuliavimo per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo skelbiama
lažybų punktuose ar lažybų organizatoriaus internetiniame puslapyje. Lošimų
organizatorius vadovaujasi konvencija dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis.
11. NUOLAIDOS IR PAPILDOMI LAIMĖJIMAI
11.1. Lažybų organizatorius tam tikrą laiko tarpą gali visiems ar atitinkantiems tam tikras sąlygas
lošėjams, visuose ar konkrečiame lažybų punkte, visiems ar konkrečiai nurodytiems lažybų
įvykiams taikyti nuo 0,01 iki 99,99 procentų vieną ar kelias nuolaidas. Nuolaida nustatoma
generalinio direktorius įsakymu, kuris yra neatsiejama reglamento dalis.
11.2. Lažybų organizatorius gali suteikti teisę gauti papildomą laimėjimą kombinuotose statymuose,
nustatydamas, kad kombinuojant tam tikrą skaičių statymų, tam tikrus lažybų įvykius ir/ ar
esant tam tikram koeficientui, galimas tam tikras praloštų statymų skaičius.
12. LAŽYBŲ ANULIAVIMAS IR PAGRINDINĖS LAŽYBŲ BAIGČIŲ NUSTATYMO TAISYKLĖS
12.1. Reglamente numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas, lažybų
koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjas pastatytą sumą gali susigrąžinti per 90 kalendorinių
dienų nuo lažybų anuliavimo dienos.
12.2. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis neįvyko.
12.3. Jei įvykusio lažybų įvykio rezultatas dėl bet kokios priežasties yra panaikinamas arba
pakeičiamas po lažybų įvykio pabaigos (pavyzdžiui diskvalifikacijos, teisėjavimo ir kita), tada
lažybų baigtis bus nustatoma pagal pradinius rezultatus.
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12.4. Nustatant lažybų baigtis yra remiamasi oficialiais rezultatais, kurie skelbiami ir išspausdinti
oficialiuose protokoluose ar kituose informacijos šaltiniuose.
12.5. Lažybų organizatorius naudoja šiuos oficialius informacijos šaltinius:
www.uefa.com
www.fifa.com
www.beto.gr
www.bundesliga.at
www.turkish-soccer.com
www.rfpl.org
www.premierleague.com
www.sportinglife.com
www.gazzetta.it
www.bundesliga.de
www.marca.com
www.lfp.es
www.lfp.fr
www.mlsnet.com
www.goalzz.com
www.nfl.com
www.basket.ru
www.nba.com
www.euroleague.com
www.ulebcup.com
www.nhl.com
www.fhr.ru
www.rusbandy.ru
www.atptennis.com
www.wtatour.com
www.mlb.com
www.eurohandball.com
www.fide.com
www.volley.ru
12.6. Lažybų organizatorius taip pat gali naudoti ir kitus oficialius informacijos šaltinius. Išskirtiniais
atvejais, Lažybų organizatorius turi teisę naudoti lažybų įvykio video įrašo pakartojimą, lažybų
įvykio baigčiai nustatyti.
12.7. Lažybos dėl lažybų įvykių, kurie spėjo įvykti (pvz. pirmo kėlinio rezultatas, pirmo įvarčio laikas
ir pan.), varžybose, kurios dėl sustabdymo laikomos nepabaigtos, lieka galioti.
12.8. Lažybos Namų – Svečių yra anuliuojamos, jei varžybos perkeliamos į priešininkų stadioną,
išskyrus tuos atvejus, kai komandos yra iš to pačio miesto. Jei varžybos perkeliamos į
neutralią teritoriją, lažybos Namų – Svečių lieka galioti. Jei lažybų įvykiui nėra taikoma
interpretacija Namų – Svečių, perkėlus šiuos lažybų įvykius į kitą vietą, statymai lieka galioti.
12.9. Jei komandos žaidėjas (futbolo, ledo ritulio, krepšinio) nedalyvavo varžybose ir jo žaidimo
laikas lygus 0:00 minučių, visi statymai dėl šio žaidėjo pasirodymo yra anuliuojami.
12.10. Lažybų organizatorius neprisiima atsakomybės dėl oficialiai skelbiamos informacijos, tokios
kaip įvarčiai ar laikas. Lažybų organizatorius neatsako jei nėra įmanoma priimti statymų ar
gyvai transliuojamų varžybų rezultatas atnaujinamas neteisingai. Visais atvejais atlikdamas
statymus lošėjas atsakingas už lažybų įvykio tarpinių rezultatų žinojimą. Lažybų organizatorius
neatsako už lažybų „gyvai“ tvarkaraščio pasikeitimus ar lažybų „gyvai“ paslaugos teikimo
sustabdymą.
12.11. Siekiant užtikrinti, jog lažybos būtų sąžiningos, tuo atveju, jei lošėjas atliko kombinuotą
statymą, kuriame yra sukombinuoti vienas kitą lemiantys įvykiai ir Lažybų organizatorius per
klaidą tokį statymą priėmė, statymai dėl šių įvykių yra anuliuojami.
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12.12. Lažybos yra anuliuojamos, jei jeigu pasiteisina įtarimai, kad nesąžininga veikla lėmė lažybų
įvykio baigtį.
13. STATYMO IŠPIRKIMAS „CASH-OUT“
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. 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 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.
13.4. 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 13.5. arba 13.6. punktų
nuostatos.
13.5. Lošėjui, pasinaudojusiam Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti Statymą atsiimant dalį
laimėjimo ir atlikus veiksmus, nurodytus Reglamento 13.3. 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.
13.6. Lošėjui, pasinaudojusiam Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti Statymą atsiimant dalį
Statymo sumos, ir atlikus veiksmus, nurodytus Reglamento 13.3. 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.
13.7. Statymo išsipirkimo galimybės laikomos Bendrovės lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams nėra
privalomos.
13.8. 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.
14. ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS
14.1. Jei šio skyriaus lažybų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies nuostatoms,
taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo nuostatos.
Tenisas
14.2. Jei vienas iš lažybų įvykio dalyvių nepradėjo žaisti numatytų teniso varžybų (pvz.
diskvalifikacija, trauma ar kt.) - lažybos anuliuojamos.
14.3. Jeigu teniso varžybos yra atidėtos (atidėtas lažybų įvykis), lažybos neanuliuojamos iki tol, kol
nebus sužaistos tos varžybos šiame turnyre arba vienas iš dalyvių nepareikš apie atsisakymą
dalyvauti varžybose.
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Jei teniso varžybos prasidėjo, bet yra nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.):
a) Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
14.5. Įvykyje „Susitikimą laimės žaidėjas, pralaimėjęs pirmą setą“:
a) Statymų sumos grąžinamos, jeigu kuris nors žaidėjas pasitraukia arba diskvalifikuojamas
nesibaigus pirmam setui.
b) Statymai lieka galioti, jeigu žaidėjas pralaimi pirmą setą ir varžovas (laimėjęs pirmą setą)
pasitraukia arba diskvalifikuojamas nesibaigus susitikimui. Pvz. Žaidėjas „A“ pralaimėjo
pirmą setą, bet antrame sete Žaidėjas „B“ patyrė traumą.
14.6. Įvykyje „Susitikimą laimės žaidėjas, laimėjęs pirmą setą“:
a) Statymų sumos grąžinamos, jeigu kuris nors žaidėjas pasitraukia arba diskvalifikuojamas
nesibaigus pirmam setui.
b) Statymai lieka galioti, jeigu žaidėjas laimi pirmą setą ir varžovas (pralaimėjęs pirmą setą)
pasitraukia arba diskvalifikuojamas nesibaigus susitikimui. Pvz. Žaidėjas „A“ laimėjo pirmą
setą, pralošė antrą ir trečiame sete Žaidėjas „B“ patyrė traumą.
14.7. Jei teniso porų varžybose vienas iš dalyvių atsisako dalyvauti arba komandinėse porų
varžybose vienas žaidėjas pakeičiamas kitu, lažybos anuliuojamos.
14.8. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo nurodyti
teniso komandų pavadinimai, lažybos nėra anuliuojamos.
14.9. Jei komandinėse teniso varžybose keičiasi varžybų formatas (pvz. vietoj varžybų iki 3 laimėtų
setų, žaidžiamos varžybos iki 2 laimėtų setų) lažybos anuliuojamos.
14.10. Lažyboms neturi įtakos danga, ant kurios vyksta teniso varžybos (net jei lažybų pasiūloje ir
buvo nurodyta kita danga).
14.11. Įvykyje „Aukštesnė vieta turnyre“ tenisininkams iškritus iš turnyro tame pačiame etape (pvz.,
abu tenisininkai pralaimi turnyro pusfinalyje) lažybos anuliuojamos.
14.12. Įvykyje „Grand Slam pergalės“ tenisininkas privalo dalyvauti visuose tų metų „Grand Slam“
turnyruose, kitu atveju lažybos anuliuojamos.
14.13. Statymai dėl turnyro nugalėtojo yra priimami su sąlyga, jog tenisininkas privalo dalyvauti
turnyre. Jeigu žaidėjas atsisako dalyvauti turnyre iki pirmo susitikimo pradžios, visi statymai,
jog jis laimės/nelaimės turnyre yra grąžinami.
14.14. Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai“:
14.14.1. Komandinėse teniso varžybose, kai vienas ar keli dalyviai iš bet kurios komandos yra
pakeičiami dėl bet kurios priežasties, statymai dėl komandos nugalėtojos lieka galioti;
poriniuose susitikimuose jeigu yra įvardinti porų dalyviai ir bent vienas iš dalyvių bus
pakeistas, statymai yra grąžinami; jeigu dalyviai neįvardinti - statymai lieka galioti.
14.14.2. Jeigu iki susitikimo pradžios vienas iš paskelbtų varžybų dalyvių yra pakeistas kitu, tai
statymai šiam įvykiui yra grąžinami (išskyrus komandines teniso varžybas).
Komandinėse teniso varžybose, kai vienas ar keli dalyviai iš bet kurios komandos yra
pakeičiami dėl bet kurios priežasties, statymai dėl komandos nugalėtojos lieka galioti.
14.14.3. Jeigu dėl bet kurios priežasties tenisininkas atsisakė žaisti (pasitraukė dėl traumos ir
t.t.) arba buvo diskvalifikuotas, tai statymai, už įvykius kurie įvykę iki galo - lieka galioti.
Visi kiti statymai yra grąžinami, neatsižvelgiant į pabaigos akivaizdumą:
14.14.3.1. Susitikimo, seto ir geimo nugalėtojas.
14.14.3.2. Susitikimo, setų ir geimų pranašumas.
14.14.3.3. Susitikimo ir seto geimų suma.
14.14.3.4. Tikslus susitikimo, seto ir geimo rezultatas.
14.14.4. Statymai lieka galioti šiais atvejais:
14.14.4.1. Teniso aikštelės dangos pakeitimas;
14.14.4.2. Teniso susitikimo vietos pakeitimas;
14.14.4.3. Pakeitimas atviros aikštelės į aikštelė uždarose patalpose.
14.4.
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14.14.5. Statymai dėl turnyro nugalėtojo yra priimami su sąlyga, jog nurodytas Lažybų pasiūloje
tenisininkas privalo dalyvauti šiame turnyre. Jeigu žaidėjas atsisako dalyvauti turnyre iki
pirmo susitikimo pradžios, visi statymai jog jis laimės/nelaimės turnyre yra grąžinami.
14.14.6. Jeigu teniso varžybos yra atidėtos, lažybos neanuliuojamos iki tol, kol nebus sužaistos
tos varžybos šiame turnyre arba vienas iš dalyvių nepareikš apie atsisakymą dalyvauti
varžybose.
14.14.7. Jei teniso susitikime keičiasi varžybų formatas (pvz., vietoje varžybų iki 3 laimėtų setų,
žaidžiamos varžybos iki 2 laimėtų setų) lažybos anuliuojamos.
Futbolas
14.15. Lažybų baigtys futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant pratęsimo laiko, baudinių serijos).
14.16. Jei futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda atsisako
tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę (įvykęs lažybų įvykis), lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
14.17. Jeigu žaidėjui pakartotinai parodoma geltona kortelė ir iš karto raudona, tai skaičiuojamos ir
pakartotina geltona, ir raudona kortelės. Jei parodoma iš karto raudona kortelė, tai
skaičiuojama tik raudona kortelė.
14.18. Vienuolikos metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant išaiškinti futbolo varžybų
nugalėtoją, lažybose nėra laikomi vienuolikos metrų baudiniais ir kaip žaidėjo įmušti įvarčiai
nėra skaičiuojami, o varžybų galutiniu rezultatu yra laikomas rezultatas, buvęs iki minėtos
serijos baudinių.
14.19. Žaidėjas, įmušęs įvartį į savo komandos vartus (own goal) nelaikomas įmušusiu įvartį.
14.20. Įskaitomos tik geltonos kortelės, parodytos tuo metu aikštėje esantiems žaidėjams. Geltonos
kortelės, parodytos atsarginiams žaidėjams, treneriams arba komandų aptarnaujančiam
personalui nėra įskaitomos.
14.21. Statymai už individualų žaidėjo pasirodymą (pražangų, geltonų arba raudonų kortelių skaičius
ir t. t.) galioja tik tada, jei žaidėjas rungtynes pradeda startinėje sudėtyje.
14.22. Įvarčiu yra skaitomas tik tas įvartis, kurį žaidėjas įmušė į kitos komandos vartus.
14.23. Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai“:
14.23.1. Visose futbolo varžybose yra lažinamasi už pagrindinio varžybų laiko trukmę (be
pratęsimų), jei nėra nurodyta kitaip Lažybų pasiūloje. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais,
jeigu jie yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne mažiau, kaip 70 min.
14.23.2. Jeigu žaidėjui parodoma pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai
skaičiuojama tik raudona kortelė.
Beisbolas
14.24. Lažybos, kurios yra sudarytos dėl beisbolo varžybų, yra iškart anuliuojamos, jei jos
neprasideda lažybų pasiūloje nustatytu laiku. Šiuo atveju netaikoma atidėto įvykio taisyklė.
14.25. Lažybų baigtys beisbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką t. y.
įskaitant pratęsimus.
14.26. Jei beisbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda atsisako
tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę pagal konkretaus sporto (ir/arba rungtynių) reglamentą,
lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti yra grąžinamos.
14.27. Beisbolo lažybų pasiūloje tam tikruose įvykiuose yra nurodomi startiniai (pradedantys
varžybas) metikai (pičeriai). Jei bent vienas metikas (pičeris) yra pakeičiamas (nepradeda
varžybų), statymai už įvykius, kuriuose jie buvo nurodyti, yra anuliuojami.
14.28. Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai“:
14.28.1. Statymai priimami visam rungtynių laikui (su pratęsimais). Jeigu rungtynės atidėtos
daugiau negu 30 valandų, koeficientai prilyginami 1. Jeigu sustabdytos rungtynės
baigiamos žaisti per 30 valandų ar anksčiau nuo jų atidėjimo pradžios, statymai lieka
galioti. Kad būtų užskaityti rezultatai turi būti sužaisti bent 5 kėliniai.
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Amerikietiškas futbolas
14.29. Lažybų baigtys amerikietiškojo futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių
laiką, t. y. įskaitant pratęsimus, išskyrus įvykį - „Rungtynių pusė/ rungtynės“.
14.30. Jei amerikietiškojo futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
14.31. Atliekant statymus už rezultatyviausią varžybų kėlinį, jeigu keliuose kėliniuose vienodas
aukščiausias rezultatas, statymo suma už rezultatyviausią kėlinį yra dalijama iš
rezultatyviausių kėlinių kiekio ir dauginama iš laimėjimo koeficiento. Pavyzdžiui: statymo
suma, jog rezultatyviausias bus antras varžybų kėlinys yra 10 Eur, koeficientas 3. Varžybose 2
ir 3 kėliniai vienodai rezultatyvūs. Statymo suma yra dalinama iš dviejų kėlinių ir dauginama iš
įvykio koeficiento: 10 Eur / 2 * 3 ir laimėjimas yra lygus 15 Eur.
Formulė-1, Auto - Moto Lenktynės
14.32. Įvykyje „Lenktynininkų palyginimas“ lažybos yra anuliuojamos, 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.
14.33. Lenktynių pradžia laikomas signalas pradėti apšilimo ratą. Jeigu lenktynininkas nepajuda į
apšilimo ratą (įskaitant startą iš boksų), su juo susijusios lažybos yra anuliuojamos.
14.34. Lenktynių rezultatai fiksuojami remiantis pirminiu klasifikacijos protokolu, paskelbtu iš karto po
lenktynių (tolimesnės diskvalifikacijos ar baudos neturi įtakos).
14.35. Jeigu lenktynės nutraukiamos joms nepasibaigus, rezultatai fiksuojami remiantis oficialiai
patvirtintais lenktynių rezultatais.
14.36. Jeigu lenktynės nutraukiamos ir nepratęsiamos, o lenktynių oficialūs rezultatai nepatvirtinami,
susijusios lažybos yra anuliuojamos.
14.37. Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai“:
14.37.1. Laimėtoju laikomas pirmas klasifikacijoje pažymėtas lenktynininkas. Lenktynininkų
lyginime laimėtoju laikomas lenktynininkas, užėmęs aukštesnę vietą. Jeigu abu
lenktynininkai nebaigė lenktynių, laimėtoju laikomas įveikęs daugiau ratų. Jeigu abu
lenktynininkai pasitraukia tame pačiame rate, lažybos anuliuojamos.
Australiškas futbolas
14.38. Lažybų baigtys australiškojo futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių
laiką.
14.39. Atliekant statymus už rezultatyviausią varžybų kėlinį, jeigu keliuose kėliniuose vienodas
aukščiausias rezultatas, statymo suma už rezultatyviausią kėlinį yra dalijama iš
rezultatyviausių kėlinių kiekio ir dauginama iš laimėjimo koeficiento. Pavyzdžiui: Statymo
suma, jog rezultatyviausias bus antras varžybų kėlinys yra 10 Eur, koeficientas 3. Varžybose 2
ir 3 kėliniai vienodai rezultatyvūs. Statymo suma yra dalinama iš dviejų kėlinių ir dauginama iš
įvykio koeficiento: 10 Eur / 2 * 3 ir laimėjimas yra lygus 15 Eur.
14.40. Jei australiškojo futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Badmintonas
14.41. Jei badmintono varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.):
a) Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Krepšinis
14.42. Lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką t. y.
įskaitant pratęsimus, išskyrus įvykius:
a) „Nugalės rungtynėse (pagrindinis laikas)“.
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b) „Rungtynių pusė / rungtynės“.
14.43. Atliekant statymus už rezultatyviausią varžybų kėlinį, jeigu keliuose kėliniuose vienodas
aukščiausias rezultatas, statymo suma už rezultatyviausią kėlinį yra dalijama iš
rezultatyviausių kėlinių kiekio ir dauginama iš lažybų koeficiento. Pavyzdžiui: Statymo suma,
jog rezultatyviausias bus antras varžybų kėlinys yra 10 Eur, lažybų koeficientas 3. Varžybose
2 ir 3 kėliniai vienodai rezultatyvūs. Statymo suma yra dalinama iš dviejų kėlinių ir dauginama
iš lažybų koeficiento: 10 Eur / 2 * 3 ir laimėjimas yra lygus 15 Eur.
14.44. Atliekant statymus už rezultatyvesnę varžybų pusę, jeigu abiejose varžybų pusėse rezultatas
yra vienodas, statymo suma už rezultatyviausią varžybų pusę yra dalijama iš dviejų ir
dauginama iš lažybų koeficiento.
14.45. Jei krepšinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda atsisako
tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Lažybos dėl įvykių, kurie buvo nutraukti, anuliuojamos.
14.46. Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai“:
14.46.1. Visose krepšinio varžybose statymai galioja visoms rungtynėms (įskaitant galimus
pratęsimus), jei nėra nurodyta kitaip Lažybų pasiūloje. Statymai už surinktų taškų/
balsų/ balų ir pan. sumą (didesnę ar mažesnę už nurodytą) ir pranašumo statymai
galioja visoms rungtynėms (įskaitant galimus pratęsimus). Išimtį sudaro tie atvejai, kai
siūloma lažintis už įvykio baigtį „X“. Šiuo atveju statymai baigtims „1, X, 2“, „1X“, „12“,
„X2“ yra priimami tik pagrindiniam laikui. Tais atvejais, kuomet pagal turnyro reglamentą
krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas pasibaigus
pagrindiniam laikui būna lygus, statymai už komandos pergalę prilyginami „1“ (jei
nebuvo suteikta galimybė lažintis už įvykio baigtį „X“). Visos kitos baigtys (pranašumas,
taškų suma) lieka galioti. Tais atvejais, kuomet pagal turnyro reglamentą krepšinio
rungtynėse galimas pratęsimas ne dėl lygiųjų krepšinio rungtynėse, o norint nustatyti
rungtynių nugalėtoją (pvz. taurės varžybose, kur žaidžiama iš dviejų rungtynių)
rezultatas fiksuojamas atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko rezultatą. (Pvz. Žalgiris
– Lietuvos rytas žaidžia dėl X taurės iš dviejų rungtynių. Pirmas susitikimas baigėsi 77:
75 Žalgirio pergale, o antrųjų varžybų pagrindinis laikas baigėsi 82:80 Lietuvos ryto
pergale. Statymai paskaičiuojami pagal 82:80 rezultatą).
14.46.2. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais, jeigu jie yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne mažiau,
kaip 40 min. (NBA) ir 35 min. (visur kitur). Statymai už surinktų taškų/ balsų/ balų ir pan.
sumą (didesnę ar mažesnę už nurodytą) ir pranašumo statymai galioja visoms
rungtynėms.
Paplūdimio futbolas
14.47. Lažybų baigtys paplūdimio futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių
laiką (neskaitant pratęsimo laiko, baudinių serijos).
14.48. Jei paplūdimio futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Biatlonas
14.49. Biatlono varžybų rezultatai fiksuojami remiantis pirminiu klasifikacijos protokolu, paskelbtu iš
karto po lenktynių / varžybų (tolimesnės diskvalifikacijos ar baudos neturi įtakos).
Akmenslydis
14.50. Lažybų baigtys akmenslydžio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką t. y.
įskaitant pratęsimus.
14.51. Jei akmenslydžio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Dviračių lenktynės
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14.52. Dviračių plento lenktynių varžybų rezultatai fiksuojami remiantis pirminiu klasifikacijos
protokolu, paskelbtu iš karto po lenktynių / varžybų (tolimesnės diskvalifikacijos ar baudos
neturi įtakos).
14.53. Etapo laimėtojas yra nustatomas etapo pabaigoje. Jeigu daugiau nei 1 (vienas) lenktynininkas
pasiekia finišo liniją tuo pačiu metu, yra laikoma, jog jie yra etapo laimėtojai ir statymo suma
yra dalijama iš dviejų ir dauginama iš lažybų koeficiento. Jeigu etapas yra atšaukiamas,
statymų sumos yra grąžinamos.
Smiginis
14.54. Jei smiginio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.):
a) Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Žolės riedulys
14.55. Lažybų baigtys žolės riedulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant baudinių serijos).
14.56. Jei žolės riedulio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Salės futbolas
14.57. Lažybų baigtys salės futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant pratęsimo laiko, baudinių serijos, auksinio įvarčio taisyklės).
14.58. Jei salės futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Ledo ritulys
14.59. Lažybų baigtys ledo ritulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką,
išskyrus įvykius – „Nugalės rungtynėse“ (įskaitant galimus pratęsimus, baudinių serijas).
14.60. Jei ledo ritulio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
14.61. Atliekant statymus už rezultatyviausią varžybų kėlinį, jeigu keliuose kėliniuose vienodas
aukščiausias rezultatas, statymo suma už rezultatyviausią kėlinį yra dalijama iš
rezultatyviausių kėlinių kiekio ir dauginama iš laimėjimo koeficiento. Pavyzdžiui: statymo
suma, jog rezultatyviausias bus antras varžybų kėlinys yra 10 Eur, koeficientas 3. Varžybose 2
ir 3 kėliniai vienodai rezultatyvūs. Statymo suma yra dalinama iš dviejų kėlinių ir dauginama iš
įvykio koeficiento: 10 Eur / 2 * 3 ir laimėjimas yra lygus 15 Eur.
14.62. Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai“:
14.62.1. Jeigu rungtynės sustabdytos daugiau negu 30 valandų, koeficientai prilyginami 1. Jeigu
sustabdytos rungtynės baigiamos žaisti per 30 valandų ar anksčiau nuo jų sustabdymo
laiko, statymai lieka galioti. Kad būtų užskaityti rezultatai NHL turi būti sužaista 54 min.,
Europos ledo ritulyje 50 min.
Paplūdimio tinklinis
14.63. Jei paplūdimio tinklinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma
ar kt.):
a) Pasitraukusiai arba diskvalifikuotai komandai užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Rankinis
14.64. Lažybų baigtys rankinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant pratęsimo laiko ar baudinių serijos).
14

14.65. Jei rankinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda atsisako
tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
„Regbio sąjunga“ ir „Regbio lyga“
14.66. Lažybų baigtys regbio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant pratęsimo laiko ar baudinių serijos).
14.67. Jei regbio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda atsisako
tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Snukeris
14.68. Jei snukerio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.):
a) Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Stalo tenisas
14.69. Jei stalo teniso varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.):
a) Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę. lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Tinklinis
14.70. Jei tinklinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda atsisako
tęsti varžybas ar kt.):
a) Diskvalifikuotai komandai užskaitomas pralaimėjimas.
b) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
c) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
d) Įvykyje „Varžybas laimės komanda, pralaimėjusi pirmą setą“:
14.71. Statymų sumos yra grąžinamos, jeigu kuri nors komanda diskvalifikuojama nesibaigus pirmam
setui.
14.72. Statymai lieka galioti, jeigu komanda pralaimi pirmą setą, bet varžovų komanda (laimėjusi
pirmą setą) diskvalifikuojama nesibaigus susitikimui. Pvz. Komanda „A“ pralaimėjo pirmą setą,
bet antrame sete Komanda „B“ buvo diskvalifikuota.
Vandensvydys
14.73. Lažybų baigtys vandensvydžio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant pratęsimo laiko ar baudinių serijos).
14.74. Jei vandensvydžio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
a) Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.
b) Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
Šunų (žirgų) lenktynės
14.75. Lažybų organizatoriaus lažybų punktuose, įdiegus specialią įrangą, galima lažintis dėl šunų
(žirgų) lenktynių. Transliuojamas realių lenktynių įrašas.
14.76. Kiekvienose lenktynėse dalyvauja šeši arba aštuoni šunys (žirgai), turintys numerius nuo 1 iki
6 (arba nuo 1 iki 8). Kiekvienoje startinėje pozicijoje yra tik vienas šuo (žirgas).
14.77. Šunų (žirgų) lenktynių vaizdo įrašą speciali programinė įranga parenka atsitiktine tvarka iš
šunų (žirgų) lenktynių duomenų bazės ir transliuoja lažybų punkte esančiame ekrane.
14.78. Lažybose dėl šunų (žirgų) lenktynių statymai priimami ne vėliau, kaip likus 5 sekundėms iki
lenktynių pradžios, pagal transliuojamą lažybų pasiūlą. Statymus galima atlikti tik už
artimiausias šunų (žirgų) lenktynes.
14.79. Lažybų pasiūloje nurodomas šunų (žirgų) bėgimui priskirtas unikalus numeris, šunų (žirgų)
numeriai nuo 1 iki 6 (arba nuo 1 iki 8) ir kiekvienam šuniui (žirgui) priskirtas Lažybų
koeficientas.
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14.80. Lažybų pasiūloje dėl 8 šunų (žirgų) lenktynių vaizduojami lažybų įvykiai:
 Laimėtojas - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris.
 Dvigubas - pirmi atbėgs du pasirinkti šunys (žirgai) tokia tvarka: pirmasis pasirinktas šuo
(žirgas) atbėgs pirmas, antrasis pasirinktas šuo (žirgas) atbėgs antras.
 Trigubas - pirmi atbėgs trys pasirinkti šunys (žirgai) tokia tvarka: pirmasis pasirinktas šuo
(žirgas) atbėgs pirmas, antrasis pasirinktas šuo (žirgas) atbėgs antras, trečiasis pasirinktas
šuo (žirgas) atbėgs trečias. Lažybų koeficientas skaičiuojamas lažybų „Dvigubas“
koeficientą dauginant iš 4, nepriklausomai nuo to, koks pasirinktas trečiojo šuns (žirgo)
numeris.
 Prizininkas - šuo (žirgas) su pasirinktu numeriu atbėgs pirmas, antras arba trečias.
 Specialus statymas „Mažiau“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 1, 2, 3 arba 4.
 Specialus statymas „Daugiau“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 5, 6, 7 arba 8.
 Specialus statymas „Lyginis“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 2, 4, 6 arba 8.
 Specialus statymas „Nelyginis“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 1, 3, 5 arba 7.
14.81. Lažybų pasiūloje dėl 6 šunų (žirgų) lenktynių vaizduojami lažybų įvykiai:
 Laimėtojas - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris.
 Dvigubas - pirmi atbėgs du pasirinkti šunys (žirgai) tokia tvarka: pirmasis pasirinktas šuo
(žirgas) atbėgs pirmas, antrasis pasirinktas šuo (žirgas) atbėgs antras.
 Prizininkas - šuo (žirgas) su pasirinktu numeriu atbėgs pirmas arba antras.
 Specialus statymas „Mažiau“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 1, 2 arba 3.
 Specialus statymas „Daugiau“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 4, 5 arba 6.
 Specialus statymas „Lyginis“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 2, 4 arba 6.
 Specialus statymas „Nelyginis“ - pirmojo atbėgusio šuns (žirgo) numeris bus 1, 3 arba 5.
14.82. Lažybos „Dvigubas“ laimimos tik atspėjus, kuris šuo ( žirgas) atbėgs pirmas ir kuris antras.
14.83. Lažybos „Trigubas“ laimimos tik atspėjus, kuris šuo ( žirgas) atbėgs pirmas, kuris antras ir
kuris trečias.
14.84. Šunų ( žirgų ) lenktynėse statymai „Gyvai“ negalimi.
14.85. Pasibaigus lenktynėms, ekrane rodomi lenktynių rezultatai.
Kitos lažybos (lažybų įvykiai)
14.86. Kiti lažybų įvykiai - tai tokie lažybų įvykiai, kurių iš anksto parengti animaciniai ar vaizdo įrašai
(pvz., žirgų, šunų, motociklų ar kt. lenktynių, sporto rungtynių, varžybų ar kitų bet kokių įvykių)
rodomi lažybų punktuose. Tokių lažybų įvykių vaizdą rodo tiesiogiai ar paleidžiamas vaizdo
įrašas. Lažybų įrenginiai atsitiktine tvarka parenka iš kitų lažybų įvykių duomenų bazės vaizdo
įrašus ir transliuoja lažybų punktuose esančiuose ekranuose.
14.87. Kitų lažybų įvykių rezultatai sužinomi iš karto po tokio lažybų įvykio pabaigos, t.y. kai baigiama
tokio įvykio transliacija, o laimėjimai gali būti išmokami iš karto po tokio lažybų įvykio pabaigos
pateikus laimėjusią lažybų kortelę lažybų tarpininkui, lažybų punkte.
14.88. Kitų lažybų įvykių rezultatai saugomi specialioje programinėje įrangoje.
Statymai Gyvai (Live)
14.89. Rezultatai pateikti statymų Gyvai ekrane – yra orientacinio pobūdžio. Lažybų organizatorius
neprisiima jokios atsakomybės dėl taškų kiekio ar rungtynių laiko tikslumo nustatytu metu.
Lažybų organizatorius taip pat negali prisiimti atsakomybės ar garantuoti, kad ekrane atnaujinti
rezultatai yra teisingi. Tai yra žaidėjo atsakomybė pasitikrinti rezultatų tikrumą. Lažybų
organizatorius neprisiima atsakomybės dėl galimų trūkių, kurie turės įtakos rezultatų
pasirodymo ekrane tikslumui ar savalaikiškumui.
15. KITI YPATINGI ATVEJAI
15.1. Kai Lažybų organizatorius nėra įsitikinęs oficialių informacijos šaltinių paskelbtos lažybų
baigties patikimumu, jis turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų. Apie tai
Lažybų organizatorius paskelbia lažybų punktuose ir savo internetinėje svetainėje. Pasibaigus
atidėjimo terminui laimėjimai išmokami vadovaujantis patikslintais oficialių informacijos šaltinių
duomenimis arba, jei tokių nėra – pirminiais duomenimis.
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15.2. 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.
15.3. Jeigu Lažybų organizatorius suklydo sudarydamas lažybas su lošėju ir šią klaidą Lažybų
organizatorius nustatė iki ar po lažybų įvykio pradžios, tai Lažybų organizatorius per 48 val.
nuo lažybų įvykio pabaigos gali priimti sprendimą anuliuoti lažybas. Lažybų organizatoriaus
suklydimu, įskaitant bet neapsiribojant, yra laikomi šie atvejai: (i) kuomet yra nustatomas
akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas; (ii) yra praleistas kablelis; (iii) pranašume teigiamas
ženklas yra sukeistas su neigiamu; (iv) papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių
to paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, suminis 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“, statymo priėmimo metu; (vi) lažybų pasiūloje klaidingai nurodomas lažybų
įvykio dalyvis. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Lažybų organizatorius per 48 val.
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 Lažybų organizatoriui
pretenziją dėl tokio lažybų anuliavimo. Lažybų organizatorius, gavęs lošėjo pretenziją, per 10
kalendorinių dienų privalo arba išmokėti lošėjui laimėjimą, arba atsisakyti tenkinti lošėjo
pretenziją, pateikdamas lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.
Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais, lošėjas turi teisę kreiptis į Lošimų
priežiūros tarnybą arba teismą dėl kilusio ginčo sprendimo.
15.4. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų
anuliavimo pagrindu.
16. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
16.1. Visos lošėjo pretenzijos dėl lažybų ir / arba dėl su jomis susijusių klausimų pateikiamos raštu
Lažybų tarpininkui tame lažybų punkte, kuriame buvo atspausdinta lažybų kortelė arba
registruotu paštu išsiunčiamos į Bendrovės buveinę, adresu UAB „Olympic Casino Group
Baltija“, Konstitucijos pr. 12, Vilnius, LT-09308, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo
tos dienos, kuomet lošėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę.
Pretenzijoje turi būti nurodytas lošėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas,
kontaktinis telefonas bei elektroninis paštas (jei toks yra), pretenzijos pateikimo data bei lošėjo
ar jo įgalioto asmens parašas bei pridėta lažybų kortelės kopija. Jei pretenziją pateikia
įgaliotas asmuo – jo atstovavimo teisę liudijantis dokumentas.
16.2. Lažybų organizatorius privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos
gavimo dienos išsiųsti lošėjui jo nurodytu korespondencijos adresu ar įteikti pasirašytinai
išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą į pretenziją.
16.3. Lažybų organizatoriaus veiksmus ar neveikimą lošėjas gali skųsti Lošimų priežiūros tarnybai
arba teismui.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Visi ginčai, kilę tarp Lažybų organizatoriaus ir lošėjų, kurie nebus išspręsti šio Reglamento
nustatyta tvarka, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
17.2. Lažybų organizatorius turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
17.3. Šis Reglamentas yra privalomas Lažybų organizatoriui, lažybų tarpininkams ir kitiems
asmenims, dalyvaujantiems lažybose.
__________________________
Kristina Mockutė
Teisės ir kokybės specialistė
UAB „Olympic Casino Group Baltija“
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