PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. lapkričio mėn. 25 d. įsakymu Nr. DIE775
UAB „LAIMZ“ LAŽYBŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Laimz“ (toliau — bendrovė) organizuoja lažybas vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos azartinių lošimų įstatymu bei šiuo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (toliau — Priežiūros tarnyba) direktoriaus įsakymu
patvirtintu lažybų reglamentu (toliau — reglamentas).
2. Reglamente vartojamos sąvokos:
2.1. Lažybų organizatorius – UAB „Laimz“, kurios buveinė yra Žalgirio g. 96101, Vilnius (toliau — buveinė), kuri pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo
8 straipsnį turi teisę organizuoti lažybas.
2.2. Lažybų pasiūla – lažybų organizatoriaus sudarytas lažybų įvykių, lažybų
įvykių baigčių, lažybų koeficientų ir kitos informacijos, susijusios su lažybomis, sąrašas.
2.3. Lažybų koeficientas – lažybų organizatoriaus nustatytas skaičius, kurį
reglamente nustatyta tvarka padauginus iš lošėjo statomos sumos gaunamas laimėjimas.
2.4. Bendras lažybų koeficientas – reglamente nustatytais atvejais visų vienoje
lažybų kortelėje nurodytų lažybų įvykių baigtims nustatytų lažybų koeficientų sandauga.
2.5. Lažybų įvykis – lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje nurodytos objektyviai
ateityje įvyksiančios sporto varžybos ar kitas įvykis, kurio baigtį lažybų organizatorius siūlo
spėti.
2.6. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje skelbtas ir
faktiškai lažybų įvykio organizatoriaus nustatytu laiku arba per reglamente nustatytą laiką
įvykęs lažybų įvykis, kuriame dalyvavo lažybų pasiūloje nurodyti lažybų įvykio dalyviai ar/ir
įvyko lažybų įvykių baigtys.
2.7. Neįvykęs lažybų įvykis – lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje skelbtas ir
faktiškai lažybų įvykio organizatoriaus nustatytu laiku neįvykęs lažybų įvykis.
2.8. Atidėtas lažybų įvykis – lažybų įvykis, kuris neįvyko lažybų organizatoriaus
lažybų pasiūloje nustatytu laiku arba buvo nutrauktas ir iki įvykio pradžios arba nutraukus
lažybų įvykį oficialiuose informacijos šaltiniuose buvo pranešta, jog lažybų įvykis įvyks per
72 valandų terminą nuo anksčiau lažybų pasiūloje skelbtos lažybų įvykio pradžios, o lažybų
organizatorius šią informaciją paskelbė viešai visuose lažybų punktuose.
2.9. Atšauktas lažybų įvykis – lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje numatytu
laiku neįvykęs ir neatidėtas lažybų įvykis, kuris neįvyko, kuomet bent vienas iš nurodytų
lažybų įvykio dalyvių iki lažybų įvykio pradžios praneša apie savo atsisakymą arba
negalėjimą dalyvauti lažybų įvykyje arba realiai nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz.: dėl
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traumos, neatvyko nustatytu rungtynių laiku, diskvalifikuotas ir kt.) ir apie tai buvo paskelbta
oficialiuose informacijos šaltiniuose.
2.10. Statymas – veiksmų visuma, kai lošėjas pasirenka lažybų pasiūloje nurodyto
(-ų) lažybų įvykio (-ių) baigtį (-is) bei statomą sumą, o lažybų tarpininkas priima iš lošėjo
informaciją apie jo pasirinkimą ir atspausdina lažybų kortelę.
2.11. Statymo suma – pinigų suma, kurią lošėjas įmoka lažyboms.
2.12. Statymo kortelė – lažybų organizatoriaus nustatytos laisvos formos ir turinio
kortelė, kurioje lošėjas užrašo statymui atlikti reikalingą informaciją ir kurios pagrindu
lažybų tarpininkas atspausdina lažybų kortelę. Statymo kortelė, pagal savo formą ir turinį,
gali turėti pavadinimą, pvz. „Lucky 15*31*63", „Union Jack", „Šunų lenktynės" ar pan.
Statymo kortelė negali būti laikoma lažybų kortele.
2.13. Lažybų kortelė – lažybų organizatoriaus nustatytos formos ir turinio
dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose.
2.14. Lažybų įvykio organizatorius – asmuo (fizinis ar juridinis) atsakingas už
lažybų įvykio organizavimą ir turintis įgaliojimus paskelbti (patvirtinti) oficialų lažybų
įvykio rezultatą.
2.15. Lažybų įvykio dalyvis – asmuo, komanda, partija ir t. t., kuri tiesiogiai
dalyvauja lažybų įvykyje.
2.16. Lažybų įvykio baigtis – lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje nurodyto ir
siūlomo spėti lažybų įvykio rezultatas ar su lažybų įvykiu susijusios aplinkybės (pvz.,
komandos žaidėjo žaistas laikas, ar pelnytų taškų skaičius). Lažybų įvykio baigtimi gali būti
ir neįvykęs lažybų įvykis.
2.17. Oficialus lažybų įvykio rezultatas – lažybų įvykio organizatoriaus paskelbta
(patvirtinta) lažybų įvykio baigtis.
2.18. Oficialūs informaciniai šaltiniai – oficiali lažybų įvykio organizatoriaus arba
dalyvio interneto svetainė arba vieši skelbimai masinėse visuomenės informavimo ir
specializuotose informavimo priemonėse.
2.19. Laimėtojas – lošėjas, sudaręs lažybas ir teisingai atspėjęs pasirinktą lažybų
įvykio baigtį ar baigtis.
2.20. Laimėjimas – pinigų suma, kurią lažybų organizatorius išmoka laimėtojui.
2.21. Lažybos „gyvai“ – tai lažybos, kai lošėjui suteikiama galimybė atlikti
statymą prasidėjus, bet dar nepasibaigus lažybų įvykiui.
2.22. Statymų rūšys – paprastas statymas, kombinuotas statymas ir sisteminis
statymas. Statymų rūšys pagal kiekybinius ir kokybinius požymius gali būti skirstomos į
tipus.
2.23. Kompiuterinis tinklas – tai tinklas, kuriame per ryšio priemones (pvz.,
internetu) teikiami duomenys į bendrovės duomenų bazę ir į tinklą yra sujungta visa duomenų
bazės kompiuterinė bei programinė įranga.
3. Kitos reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos azartinių
lošimų įstatyme vartojamas sąvokas.
4. Lažybose gali dalyvauti tik lošėjai, susipažinę ir sutinkantys su šiuo reglamentu, ir
ne jaunesni nei 18 metų amžiaus. Lažybų tarpininkas turi pareigą reikalauti asmens tapatybę
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patvirtinančio dokumento. Asmeniui neįrodžius atitinkamo amžiaus, lažybų tarpininkas
neįleidžia asmens į lažybų punkto patalpas ir nepriima statymo.
5. Reglamento nežinojimas negali būti lažybų anuliavimo pagrindu. Priimant statymą
laikoma, kad lošėjas yra susipažinęs su reglamentu ir lažybų pasiūla bei juos supranta, statymą
atlieka laisva valia. Kilus ginčams dėl lažybų, lošėjas negali remtis tuo, kad jis nežinojo
reglamento ir/arba pasiūlos arba juos neteisingai suprato.
II. LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO VIETA
6. Lažybos organizuojamos lažybų punktuose, kurie įsteigti vadovaujantis Priežiūros
tarnybos direktoriaus priimtais įsakymais, kuriais lažybų organizatoriui leidžiama steigti
lažybų punktus nurodytose patalpose. Šių punktų adresai nurodyti lažybų organizatoriaus
vadovo įsakyme, kuris yra neatsiejama reglamento dalis. Šis reglamentas galioja visuose
lažybų organizatoriui priklausančiuose lažybų punktuose.
III. LAŽYBŲ TAISYKLĖS
7. Lažybų tikslas — atliekant statymą, teisingai atspėti pasirinkto lažybų įvykio baigtį.
8. Lažybų pasiūla ir lažybų koeficientai.
8.1. Visi lažybų įvykiai, lažybų koeficientai, lažybų įvykių dalyviai, lažybų įvykių
baigtys ir kita su lažybomis susijusi informacija yra pateikiama lažybų pasiūloje.
8.2. Lažybų pasiūlos duomenys gali būti pateikiami laikantis tokios pateikimo
schemos:
Futbolas 25.10.2018
Laikas
Nr.
Komanda 1
Šeš. 14:45 0990 Middiesbrough

Komanda 2 1
X
2 1X 12
Chelsea
6.0 3.60 1.57 2.25 1.2
0

X2 I> I=II
1.05 3.05 3.20

Čia:
Futbolas 25.10.2018 — lažybų įvykio (sporto) pavadinimas ir preliminari lažybų įvykio data;
Laikas – preliminarus lažybų įvykio laikas;
Nr. – lažybų įvykio numeris;
Komanda 1 – pirma komanda;
Komanda 2 – antra komanda;
1 – pirma komanda;
X – lygiosios;
2 – antra komanda;
1X – pirma komanda arba lygiosios;
12 – pirma arba antra komanda;
X2 – antra komanda arba lygiosios;
I> – pirmas kėlinys rezultatyviausias
I=II – abu kėliniai lygūs
II> - antras kėlinys rezultatyviausias
Žymėjimo variantai gali būti įvairūs.
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II>
2.00

8.3. Lažybų organizatorius gali įvesti kitokią nei aprašytoji pasirenkamų galimų
lažybų baigčių atvaizdavimo formą, padarydamas atitinkamas pataisas ir paaiškinimus lažybų
pasiūloje.
8.4. Lažybų pasiūloje gali būti nurodoma ir kita informacija, susijusi su lažybomis,
tokia kaip įvykio apibūdinimas: data, vieta, svarba (pvz.: turnyro baigčiai), įvykių dalyvių
apibūdinimas: vieta turnyrinėje lentelėje, reitingas, priklausomybė turnyrui, lažybų pasiūlos
apibūdinimas: galimos lažybų įvykių, jų tipų, variantų kombinacijos, galimi papildomi
laimėjimai ir pan.
8.5. Lažybų pasiūla skelbiama lažybų organizatoriaus lažybų punktuose ir/ar
interneto svetainėje. Lažybų pasiūlos skelbimo forma gali būti įvairių vaizduojamųjų formų:
spausdinta, elektroninė (televizijos ekranuose, kompiuterių monitoriuose ir pan.), rašytinė,
skelbiamoji žodžiu ir pan. Spausdinta lažybų pasiūla gali būti pateikiama įvairių formų ir
dydžių tiek savo formatu, tiek ir lažybų įvykių skaičiumi. Lažybų įvykis, dėl kurio siūloma
lažintis, gali turėti informacinius pavadinimus, kaip pvz., „Futbolas", „Krepšinis", „Dienos
pasiūla", „Bonus Tip", „Savaitės pasiūla", „Varžybos gyvai", „Dienos rungtynes", „Savaitės
įvykis", „Viso įvarčių", „Didysis statymas", „Laimės rinkimus", „Naujas įvykis", „Naujiena"
ir pan.
8.6. Bendrovė turi teisę lažybų pasiūloje pateikti ir kitus lažybų įvykių baigčių
interpretavimo variantus, pateikiant galimus laimėjimus paprasto koeficiento (pvz. 1,15,
1,45,...), santykine (1:5, 7:2, ...), procentine (pvz.:15 %, 100 %, ...), pinigine (pvz.: 50 €) ar
kita išraiška. Laimėjimai gali būti pateikiami viena bet kuria atvaizdavimo forma atskirai arba
keliomis iš karto.
8.7. Lažybų koeficientus ir kitą informaciją, susijusią su lažybomis, lažybų
punktuose paskelbia (užrašo ar pateikia kitu būdu) lažybų tarpininkas.
8.8. Atliekant statymą už žirgų ar šunų lenktynes, lažybų koeficiento dydis
nustatomas kiekvienam atliekamam statymui atskirai, kiekvieną kartą priimant lošėjo statymą
t. y. lošėjas gali pasirinkti, ar atlikti statymą su statymo atlikimo metu priskiriamu lažybų
koeficientu — pradiniu lažybų koeficientu (Board price), jei toks taikomas, ar prieš pat
prasidedant lenktynėms priskiriamu lažybų koeficientu startiniu lažybų koeficientu (Starting
Price).
8.9. Lažybų pasiūlą lažybų organizatorius gali keisti bet kuriuo metu, tačiau jau
priimti statymai lieka galioti be pakeitimų.
9. Statymų rūšys ir tipai.
9.1. Statymai skirstomi į paprastų, kombinuotų ir sisteminių statymų rūšis.
9.1.1. Paprastas statymas – Tai statymas, kuomet lošėjas atlieka statymą tik už
vieno lažybų įvykio baigtį. Laimėjimas nustatomas padauginus lošėjo atlikto statymo sumą iš
nustatyto lažybų koeficiento ir priklauso tik nuo tos lažybų įvykio baigties spėjimo.
Paprasto statymo pavyzdys:
Tarkime, lažybų pasiūloje yra nurodyta apie 200 sportinių lažybų įvykių, iš kurių
lošėjas pasirenka vieną įvykį „Chelsea" — „Arsenal" ir nori pastatyti už „Chelsea" pergalę. Už
„Chelsea” pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 2,2. Tai reiškia, kad
lošėjas, pastatęs 10 € už „Chelsea" pergalę, „Chelsea" laimėjimo atveju laimėtų 22 € (10 x 2,222).
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9.1.2. Kombinuotas statymas – statymas su dviem ar daugiau lažybų baigtimis.
Maksimalus lažybų įvykių skaičius kombinuotame statyme gali būti 99. Laimėjimas už
kombinuotą statymą išmokamas tik tada, jei atspėjamos visos lažybų įvykių, už kuriuos buvo
atliktas statymas, baigtys. Jeigu nors vieno lažybų įvykio, nurodyto lažybų kortelėje, baigtis
yra neatspėta, lošėjo statymas laikomas pralaimėjusiu. Laimėjimas nustatomas padauginus
lošėjo atlikto statymo sumą iš bendro, pasirinktoms lažybų įvykių baigtims nustatyto, lažybų
koeficiento.
Atliekant kombinuotą statymą dėl vieno lažybų įvykio, turinčio kelias galimas lažybų
įvykio baigtis, galima pasirinkti tiktai vieną iš galimų lažybų įvykio baigčių. Kombinuotas
statymas negali būti atliekamas lažybų baigčių atžvilgiu, kurios viena kitą lemia.
Kombinuoto statymo pavyzdys:
Tarkime, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Chelsea" — „Man. Utd.", „Stoke" —
„Tottenham" ir „Wigan" —„Coventry". Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose lošiančios
komandos (visuose įvykiuose namuose lošiančios komandos nurodytos pirmos). „Chelsea"
lažybų koeficientas — 3, „Stoke" lažybų koeficientas 3, „Wigan" lažybų koeficientas 3. Tokiu
atveju, jei lošėjas pastatė 10 €, jo statoma suma laimėjimo atveju dauginama iš lažybų
koeficientų sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 270 €
(10x(3x3x3)--270), neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma
lieka lažybų organizatoriui.
9.1.3. Sisteminis statymas — statymas naudojant lažybų baigčių kombinacijas, kuriose
kiekvienas lažybų įvykis bent kartą susiejamas su kitu. Laimėjimas nustatomas susumavus
visas laimėtas „kombinacijas", įeinančias sisteminį statymą.
Sisteminiame statyme lošėjas pasirenka lažybų baigtis ir apsidraudžia, jei neatspėtų
dalies lažybų baigčių, pasirinkdamas galimų klaidų skaičių.
Sisteminio statymo pavyzdys:
Mes renkamės iš 4 lažybų įvykių (koeficientas skliaustuose)
Rygos Dinamo (2)
VEF (2,7)
Kurbads (1,5)
Ostapenko A. (3)
Tarkime, lošėjas pasirinko sisteminį statymą „3 iš 4".
Tai reiškia, jog sisteminiame statyme yra 4 kombinuoti statymai po 3 lažybų įvykius
kiekviename. Statome 10 EUR (viso 40 EUR, - po 10 EUR už kiekvieną kombinaciją).
Gaunasi:
Rygos Dinamo (2) X VEF (2,7) X Kurbads (1,5) = 8,1 X 10 EUR = 81 EUR Rygos
Dinamo (2) X VEF (2,7) X Ostapenko A. (3) = 16,2 X 10 EUR = 162 EUR
Rygos Dinamo (2) X Kurbads (1,5) X Ostapenko A. (3) = 9 X 10 EUR = 90 EUR VEF
(2,7) X Kurbads (1,5) X Ostapenko A. (3) = 12,15 X 10 EUR = 121,5 EUR Maksimalus
laimėjimas, jei atspėjami visi 4 lažybų įvykiai (81 + 162 + 90 + 121,5) = 454,5 EUR.
Jei lošėjas neatspėja bent vieno įvykio, kiekvieno neatspėto įvykio baigties
koeficientas prilyginamas 0.
Jei iš 4 lažybų įvykių atspėjami 3 — laimės tik ta kombinacija, kurioje nėra neatspėto
lažybų įvykio.
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Pavyzdžiui: neatspėtas Kurbads (1,5). Atitinkamai vienintelė laimėta kombinacija yra
Rygos Dinamo (2) X VEF (2,7) X Ostapenko A. (3) = 16,2 X 10 EUR = 162 EUR kitos
kombinacijos neatspėtos.
Jei lošėjas neatspėja dviejų įvykių sistemoje „3 iš 4", sisteminį statymą pralošia.
9.2. Statymai tarpusavyje gali būti kombinuojami ir vadinami statymo tipais. Lošėjas
atlikdamas tam tikros rūšies statymą gali pasirinkti vieną ar kelis lažybų statymo tipus
siūlomus lažybų organizatoriaus. Siūlomas 1ažybų statymų tipų sąrašas skelbiamas lažybų
organizatoriaus lažybų punktuose arba internetinėje svetainėje.
9.3. Žemiau pateikiami statymų tipų pavyzdžiai:
9.3.1. „Trixie" statymo tipas susideda iš vieno statymo už 4 baigtis lygiomis
statymo sumos proporcijomis 3 skirtinguose įvykiuose (dviejų sisteminių statymų 2/3 ir 3/3):
Pavyzdžiui, lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „Chealsea" — „Everton", „Bolton"
„Arsenal" ir „Preston" — „Reading". Lošėjo nuomone, turėtų laimėti namuose lošiančios
komandos (visuose įvykiuose namuose lošiančios komandos nurodytos pirmos). „Chealsea"
lažybų koeficientas 4, „Bolton" lažybų koeficientas -3, „Preston" lažybų koeficientas 2. Tokiu
atveju, jei lošėjas pastatė 20 €, jo statoma suma už kiekvieną baigtį yra 5€ (20€/4baigčių=5€).
Visų namuose žaidžiančių komandų pergalės atveju, išmokėjimas būtų apskaičiuojamas
sekančia tvarka:
1 laimeta baigtis: Chelsea, Bolton, Preston (4x3x2)x5C-120€
2 laimėta baigtis: Chelsea, Bolton (4x3)x5e=70€
3 laimėta baigtis: Chelsea, Preston (4x2)x5€=40€
4 laimėta baigtis: Bolton, Preston (3x2)x5€--30€
Viso laimėta: 120+70+40+30-260€
9.3.2. Pranašumas, arba Su pranašumu („Fora") – pasirinkus statymo tipą
„Pranašumas", po lažybų įvykio baigties prie galutinio rezultato pridėdami įvarčiai (taškai ir
pan.) prie išsirinktos komandos ar kito dalyvio pranašumo. Jeigu, sudėjus lažybų įvykio
rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos komandos
naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos
komandos naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Lažybų įvykio sąraše prie pažymėjimo
„Pranašumas" pirmas nurodomas pirmos komandos (dalyvio) pranašumas, antros komandos
(dalyvio) su priešingu ženklu.
9.3.3. Suminis („Total") – pasirinkus statymo tipą „Suminis", skaičiuojama lažybų
įvykio dalyvių įvarčių (taškų, sekundžių ar pan.) suma per įvykusį lažybų įvykį.
9.3.4. Individualus Suminis („Individualus Total") – taikoma ta pati statymo tipo
spėjimo nustatymo procedūra, kaip ir „Suminis", tik vienai komandai ar atskiram lažybų
įvykio dalyviui,
9.3.5, Patekimas (arba „Praėjimas") – statymas Taurės turnyrams, kai lažybų
įvykis susideda iš kelių varžybų ir siūloma spėti komandą, kuri pateks kitą etapą,
9.3.6. Įvykio rezultatas – siūloma spėti galutinį lažybų įvykio rezultatą.
9.3.7. Pirma pusė – rungtynės – siūloma spėti, kaip pasibaigs pirma rungtynių
dalis ir visos varžybos.
9.3.8. Žaidėjai – siūloma spėti, įmuš ar neįmuš įvartį pasirinktas konkretus žaidėjas
futbolo, ledo ritulio, Amerikos futbolo, varžybose, taip pat ar įmes ar neįmes krepšinio,
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vandensvydžio, rankinio varžybose. Spėdamas dėl konkretaus žaidėjo, lošėjas gali spėti ir šio
žaidėjo būsimus rezultatus (rezultatyvumą).
9.3.9. Įmuš – neįmuš (arba Taip – Ne) – siūloma spėti, ar įmuš įvartį pasirinkta
konkreti komanda per futbolo, ledo ritulio, žolės riedulio ar kitas varžybas, kuriose yra mušami
įvarčiai, taip pat per kokį laiką bus įmuštas pirmas arba paskutinis įvartis, tiek pasirinkus
konkrečią komandą, tiek visose rungtynėse.
9.3.10. Namų – Svečių – siūloma spėti kelis lažybų įvykius, kurie yra sumuojami.
„namų" komandą įeina atskiro čempionato, turo komandos, kurios žaidžia namuose. „svečių"
komandą įeina visos turo, atskiro čempionato komandos, kurios žaidžia išvykoje. „Namų"
komanda lažybų pasiūloje ir lažybų kortelėje nurodoma pirmąja. Taip pat šioje lažybų baigtyje
pirmąja nurodoma komanda, jei vyksta turnyras neutralioje aikštėje.
9.3.11. Diapazonas – siūloma spėti lažybų įvykio rezultatą, kuris patektų lažybų
pasiūloje nurodytą rezultato intervalą.
9.4. Lažybų organizatorius gali įvesti ir kitokius galimus statymų tipus, padarydamas
atitinkamas pataisas ir paaiškinimus lažybų pasiūloje.
9.5. Lošėjas gali pasirinkti šiuos statymų tipus įskaitant, bet neapsiribojant.
10. Statymu atlikimo ir priėmimo taisyklės.
10.1. Pagal šį reglamentą lažybos yra laikomos sudarytomis, kai lošėjas atlieka
statymą, o lažybų tarpininkas priima statymą ir lošėjo atlikto statymo pagrindu atspausdina
lažybų kortelę. Lažybos laikomos galiojančiomis, jei jos neprieštarauja šio reglamento
nuostatoms.
10.2. Lažybų organizatoriaus organizuojamose lažybose statymus priima ir
laimėjimus išmoka lažybų tarpininkas lažybų punktuose jų darbo laiku.
10.3. Statymo atlikimas – tai lošėjo veiksmas, kai iš lažybų organizatoriaus pateiktos
lažybų pasiūlos jis pasirenka lažybų įvykį (-ius), lažybų įvykio (-kių) baigtį (-is)ir sumoka už
jį statymo sumą.
10.4. Statymo priėmimas — tai lažybų tarpininko veiksmas, kai jis iš lošėjo priima
jo atliktą statymą ir nedelsiant atspausdina lažybų kortelę.
10.5. Visi statymai yra laikomi priimti lažybų įvykiams, vyksiantiems artimiausiu
metu po statymo priėmimo, jei nėra pažymėta kitaip, t. y. jei nėra nurodoma, kad statymai
priimami lažybų įvykiams vyksiantiems ateityje (pvz., čempionatams ir pan.).
10.6. Lošėjas statymus gali atlikti, o lažybų tarpininkas juos priimti tik iki lažybų
pasiūloje nurodytos preliminarios lažybų įvykio pradžios. Statymų „gyvai" – atveju statymai
priimami tik iki nustatyto lažybų įvykio pabaigos laiko.
10.7. Lažybų „gyvai" atveju, kai lažybų pasiūloje nėra paskelbtas lažybų įvykio
pabaigos laikas, statymai priimami iki lažybų įvykio organizatoriaus nustatyto tiesioginės
transliacijos pabaigos laiko. Bet koks statymas priimtas po nustatyto tiesioginės transliacijos
pabaigos laiko, bus laikomas negaliojančiu, o statymo suma grąžinama lošėjui.
10.8. Vieno statymo metu negalima atlikti statymo dėl lažybų įvykio baigčių, kurios
viena kitai prieštarauja, pvz., dėl tos pačios komandos pergalės ir pralaimėjimo. Taip pat vieno
statymo metu negalima atlikti statymo dėl lažybų įvykių, kurių lažybų įvykio baigtys yra
tiesiogiai susiję, pvz., lažybų įvykių Komanda 1 rungtynėse nugalės Komandą 2 ir Komanda
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1 rungtynėse nugalės Komandą 2 rezultatu 1:0 baigtys tiesiogiai susiję, todėl vieno statymo
metu negalima atlikti statymo dėl jų abiejų.
10.9. Vieno statymo metu bet kuris lažybų įvykis gali būti nurodytas tik vieną kartą.
10.10. Lošėjas privalo patikrinti atlikto statymo teisingumą iš karto gavęs lažybų
kortelę iš lažybų tarpininko. Tik tuo momentu, pastebėjęs klaidą, lošėjas gali atsisakyti
statymo. Vėliau lošėjas neturi teisės atsisakyti atlikto statymo.
10.11, Bendrovė atskirai gali nurodyti lažybų įvykius, dėl kurių gali būti nustatyti
tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, ribotas lažybų įvykių skaičius, lažybų koeficientų ribos ir
pan. (pvz., draudžiama lažintis už lažybų įvykius, kurių lažybų koeficientai yra mažesni nei
1,15),
11. Lažybų kortelė.
11.1. Lošėjas norėdamas atlikti statymą už pasirinktą lažybų įvykį, gali informaciją
apie norimą atlikti statymą pateikti lažybų tarpininkui žodžiu arba užpildęs lažybų
organizatoriaus nustatytos formos statymo kortelę, kurioje gali būti nurodoma tokia
informacija:
11.1.1. Lažybų įvykis (pvz., krepšinis, tenisas, žirgų lenktynės ir t.t.).
11.1.2. Lažybų įvykio data ir/ar laikas (laikas nurodytas lažybų pasiūloje).
11.1.3. Lažybų įvykio dalyvio pavadinimas ar vardas (komandos pavadinimas,
lenktynių dalyvio vardas ir t. t.).
11.1.4. Statymo rūšis (ir/ar tipas), kurią lošėjas pasirenka iš lažybų organizatoriaus
siūlomo statymo rūšių (ir/ar tipų) sąrašo.
11.1.5. Statymo suma.
11.1.6. Statymo priėmimo laikas.
11.1.7. Lažybų įvykio baigtis.
11.2. Statymo kortelėje užrašyta informacija skaitoma iš kairės į dešinę.
11.3. Lošėjas, užpildęs statymo kortelę, pateikia ją lažybų tarpininkui, kuris ją
nuskanuoja ir jos pagrindu atspausdina lažybų kortelę. Tuo atveju, kai lošėjas nepildo statymo
kortelės, o informaciją apie norimą atlikti statymą lažybų tarpininkui pateikia žodžiu, lažybų
tarpininkas įveda lošėjo nurodytus statymui atlikti reikalingus duomenis sistemą ir atspausdina
lažybų kortelę. Statymo kortelė lieka pas lažybų organizatorių ir yra saugoma lažybų punkte
iki visų laimėjimų pagal tą lažybų įvykį išmokėjimo ar kitokių aplinkybių, susijusių su lažybų
įvykiu, tyrimo pabaigos (jei toks atliekamas).
11.4. Lažybų kortelė identifikuojama pagal BAR kodą, statymo numerį ir statymo
priėmimo datą.
11.5. Lažybų kortelėje yra nurodomas bendrovės pavadinimas, statymo numeris,
lažybų įvykis (-iai), lošėjo pasirinkta lažybų baigtis (-ys), lažybų koeficientas (-ai), lošėjo
statoma suma, numatomas laimėjimas, preliminari lažybų įvykio data ir (ar) laikas, statymo
priėmimo laikas. Lažybų kortelėje gali būti pateikiama ir kita su lažybomis susijusi informacija.
11.6. Lažybų organizatorius neprivalo patikrinti, ar lažybų kortelėje pateikiama
informacija apie lažybų įvykius atitinka lošėjo pageidavimus.
11.7. Lažybų kortelėje lažybų įvykio ar lažybų įvykio dalyvio pavadinimas gali būti
netikslus ar sutrumpintas, tačiau toks trumpinimas turi atitikti trumpinimo tradiciją oficialiuose
informacijos šaltiniuose.
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11.8. Draudžiama daryti bet kokius pakeitimus ant atspausdintos lažybų kortelės.
Už lažybų kortelės klastojimą baudžiama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
Už lažybų kortelės saugumą ir jos turėjimą atsako lošėjas, kuriam buvo išduota kortelė.
11.9. Kortelės nugarėlėje esantis laisvas plotas naudojamas lažybų organizatoriaus
nuožiūra.
11.10. Lažybų kortelių pavyzdžiai pateikiami Priežiūros tarnybai.
12. Atskiros lažybų rūšys.
12.1. Jeigu šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo taisyklės skiriasi nuo
bendrųjų lažybų organizavimo taisyklių, taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų
organizavimo taisyklės.
12.2. Žirgų ir šunų lenktynės tiesiogiai.
12.2.1. Lažybų organizatoriaus lažybų punktuose galima lažintis dėl lažybų
punktuose tiesiogiai transliuojamų žirgų ar šunų lenktynių.
12.2.2. Lažybų pasiūloje, kuri skelbiama lažybų punkte esančiuose ekranuose, dėl
žirgų ar šunų lenktynių nurodoma: preliminarus lenktynių pradžios laikas, hipodromo
pavadinimas, lenktynėse dalyvaujančių žirgų ar šunų skaičius, lenktynių trasos ilgis ir
kategorija, lenktynėse dalyvaujančių žirgų ar šunų numeriai ir vardai bei lažybų koeficientai
(pradinis bei startinis). Pradinis lažybų koeficientas skelbiamas apytiksliai 5 – 10 minučių iki
lenktynių pradžios, o startinis prieš pat prasidedant (likus 1 – 2 min. iki lenktynių) lenktynėms.
12.2.3. Lažybose dėl žirgų ar šunų lenktynių statymai priimami iki lenktynių
pradžios, kuri nurodyta lažybų pasiūloje.
12.2.4. Žirgų ar šunų lenktynių prizinių vietų skaičius priklauso nuo to, kiek žirgų
ir/ar šunų dalyvauja lenktynėse. Prizinių vietų skaičių nustato lažybų organizatorius,
atsižvelgdamas tai, kiek žirgų ar šunų dalyvauja lenktynėse. Informacija apie prizinių vietų
skaičių skelbiama viešai lažybų punktuose prieš lenktynių pradžią.
12.2.5. Atlikdamas statymą už žirgų ar šunų lenktynes, lošėjas lažybų tarpininkui
žodžiu ar statymo kortelėje nurodo:
− lažybų pasiūloje nurodytą hipodromo pavadinimą ir preliminarų lenktynių
pradžios laiką;
− pasirinkto žirgo ar šuns numerį ir/ar vardą;
− pasirinktą statymo rūšį (ir/ar tipą) iš lažybų organizatoriaus siūlomo statymų
rūšių (ir/ar tipų) sąrašo;
− lažybų įvykio baigtį;
− statomą sumą.
12.2.6. Tuo atveju, jei statymo kortelėje lošėjas nurodo žirgo ar šuns numerį, bet
nenurodo, žirgo ar šuns vardo, laikoma, kad lošėjas atliko statymą už tuo numeriu
lenktyniavusį žirgą ar šunį, net jei prieš lenktynes tuo numeriu turėjęs lenktyniauti žirgas ar
šuo dėl kokią nors priežasčių buvo pakeistas kitu (rezerviniu).
12.2.7. Tuo atveju, jei statymo atlikimo kortelėje lošėjas nenurodė nei žirgo ar
šuns numerio, nei vardo, 1aikoma, kad lošėjas atliko statymą už tą žirgą ar šunį, kuris laikomas
lenktynių favoritu (žirgas ar šuo, kuriam priskirtas mažiausias lažybų koeficientas). Favoritais
gali būti ir daugiau nei vienas žirgas ar šuo. Jei laimėtojais tapo keli favoritai, lošėjo laimėjimas
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apskaičiuojamas statomą sumą padalinus iš laimėtojais tapusių favoritų skaičiaus ir dauginama
iš nustatyto lažybų koeficiento. Informacija apie tai, kiek žirgų yra laikomi lenktynių
favoritais, skelbiama viešai lažybų punkte prieš lenktynių pradžią.
12.2.8. Tuo atveju, jei statymo atlikimo kortelėje lošėjas nenurodo nei hipodromo
pavadinimo, nei lenktynių pradžios laiko, laikoma, kad lošėjas atliko statymą už artimiausiu
metu po statymo atlikimo vyksiančias lenktynes.
12.2.9. Žirgų ar šunų lenktynėse statymai „gyvai" negalimi.
12.2.10. Pasibaigus lenktynėms, ekrane, kuriame buvo skelbiama lažybų pasiūla,
rodomi lenktynių rezultatai.
12.2.11. Laimėjimą už šunų ir žirgų lenktynių rezultatus lošėjas gali atsiimti per
60 kalendorinių dienų nuo rezultatų paskelbimo lažybų punktuose ir/arba lažybų
organizatoriaus interneto svetainėje. Jeigu nurodytas terminas baigiasi ne darbo dieną, tai šis
terminas pratęsiamas iki pirmos darbo dienos. Neatsiėmęs laimėjimo per nurodytą terminą,
lošėjas praranda teise i laimėjimą.
12.3. Kiti lažybų įvykiai.
12.3.1. 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 vaizdo įrašai) rodomi lažybų punktuose. Tokių lažybų įvykių
vaizdą rodo tiesiogiai ar vaizdo įrašą speciali kompiuterinė programinė įranga atsitiktine tvarka
parenka iš kitų lažybų įvykių duomenų bazės ir transliuoja lažybų punktuose esančiuose
ekranuose.
12.3.2. Kitų lažybų įvykių rezultatai sužinomi iš karto po tokio lažybų įvykio
pabaigos, o laimėjimai gali būti išmokami iš karto po tokio lažybų įvykio pabaigos, pateikus
laimėjusią lažybų kortelė lažybų tarpininkui.
12.3.3. Lažybos dėl kitų lažybų įvykių sudaromos (statymai atliekami ir priimami)
vadovaujantis bendra šiame reglamente nustatyta tvarka.
12.3.4. Kitų lažybų įvykių rezultatai saugomi specialioje programinėje įrangoje.
13. Lažybų apribojimai.
13.1. Lažybų organizatorius turi teisę:
13.1.1. Sustabdyti statymų priėmimą bet kokiems lažybų įvykiams ir bet kokioms
lažybų įvykio baigtims.
13.1.2. Apriboti lažybų įvykių skaičių kombinuotame statyme.
13.1.3. Lažybų tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti bet kurį pasiūlytą atlikti
statymą, įskaitant iš asmenų, apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, trukdančių
lažybų punkto darbui, trukdančių lažybų punkto lankytojams bei kitaip pažeidžiančių viešą
tvarką ir nesilaikančių geros moralės principų.
13.2. Informacija apie visus nurodytus apribojimus yra skelbiama viešai lažybų
pasiūloje arba lošėjai informuojami lažybų tarpininko.
IV. MINIMALŪS IR MAKSIMALŪS STATYMŲ DYDŽIAI
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14. Minimalią statymo sumą vienai lažybų kortelei nustato ir lažybų punktuose skelbia
lažybų organizatorius. Bet kokiu atveju statymo suma vienai lažybų kortelei negali būti
mažesnė nei 0,01 €.
15. Lažybų organizatorius negali priimti statymo, kurio laimėjimas statymo sumą
padauginus iš lažybų koeficiento būtų didesnis nei reglamente nustatyta maksimali
laimėjimo suma vienai lažybų kortelei.
16. Maksimali statymo suma gali būti nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto
šakai, čempionatui ar kitam lažybų įvykiui, arba atskirai kiekvienam statymui. Bet
kokiu atveju maksimali statymo suma negali būti daugiau nei 10 000,00 €.
V. MAKSIMALI LAIMĖJIMO SUMA
17. Maksimali laimėjimo suma atskiriems lažybų įvykiams yra ribota. Maksimali statymo
suma gali būti nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto šakai, čempionatui
ar kitam lažybų įvykiui.
18. Lažybų organizatorius skirtingiems lažybų įvykiams nustato skirtingas maksimalios
laimėjimo sumos ribas.
19. Maksimali laimėjimo suma statymams, atliktiems už lažybų pasiūloje nurodytus lažybų
įvykius, yra 150 000 €.
VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR LAIMĖJIMO IŠMOKĖJIMO TVARKA

20. Teisę į laimėjimą lošėjas įgyja reglamente nustatyta tvarka teisingai atspėjęs
lažybų įvykio baigtį (-is).
21. Laimėjimai išmokami ne anksčiau, nei lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas
oficialiuose informaciniuose šaltiniuose ir lažybų organizatorius tai patvirtina paskelbia
lažybų įvykių rezultatus lažybų punktuose ir/arba interneto svetainėje, lažybų punkto darbo
laiku. Lažybų rezultatus paskelbus nedarbo dieną, laimėjimai pradedami mokėti ne vėliau kaip
pirmą po jos einančią darbo dieną.
22. Atsižvelgiant į lažybų organizatoriaus paskelbtus oficialius lažybų įvykio
rezultatus nustatomos laimėtos ir nelaimėtos lažybos.
23. Vėlesni nagrinėjimai, susiję su įvykusiu lažybų įvykiu (protestai, dopingo
kontrolės ir kt.), nekeičia jau paskelbto oficialaus lažybų įvykio rezultato.
24. Lažybų įvykių, kurių laiko trukmė yra reglamentuota (pvz., futbolas, krepšinis),
oficialiu laikomas tas rezultatas, kuris paskelbiamas pasibaigus sporto varžybų reglamentu
apibrėžtai pagrindinio varžybų laiko trukmei (be pratesimų). Galimi nukrypimai nuo šios
nuostatos, tačiau jie turi būti paskelbti lažybų organizatoriaus lažybų pasiūloje. Pavyzdžiui, gali
būti siūloma lažintis dėl sporto varžybų baigties įskaitant pratęsimus.
25. Jei lažybų įvykis, kurio laiko trukmė yra reglamentuota, nutraukiamas, lažybų
rezultatu laikomas tas rezultatas, kuris buvo varžybų nutraukimo momentu, bet tik tuo atveju,
jei tas rezultatas bus varžybų organizatorių pripažintas galiojančiu ir varžybos nebus
kartojamos. Tai negalioja lažybų įvykiams, kurių baigtys tiesiogiai priklauso nuo laiko
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trukmės, pvz. krepšinio varžybose įmesta atskirų komandų, žaidėjų, bendra abiejų komandų
taškų suma.
26. Jei lažybų įvykis, kurio nereglamentuota laiko trukmė (pvz., tenisas), nėra įvykęs
iki galo, o jo rezultatas varžybų organizatorių buvo paskelbtas galiojančiu, tai lažybų
organizatorius tą rezultatą pripažins oficialiu (su sąlyga, kad tas lažybų įvykis prasidėjo).
27. Lažybų įvykio atšaukimas (atšauktas lažybų įvykis) taip pat laikomas oficialiu
lažybų įvykio rezultatu, o statymo sumos grąžinamos lošėjams paprastų statymų atveju arba
lažybų koeficientas nustatomas „1" kombinuotų ir sisteminių statymų atveju.
28. Tuo atveju, kai du ar daugiau lažybų įvykio dalyvių užima tą pačią vietą, už kurią
buvo lažinamasi, nustatant oficialų rezultatą laikoma, kad kiekvienas iš šių lažybų įvykio
dalyvių užėmė tą vietą (pvz., jei sportininkai A ir B užėmė tą pačią vietą, tai laikoma, kad
laimėtoju yra tiek sportininkas A, tiek ir sportininkas B). Tokiu atveju laimėjimo dydis
nustatomas lošėjo statymo sumą padalinus iš lažybų įvykio laimėtojų skaičiaus ir gautą skaičių
padauginus iš lažybų koeficiento.
29. Kai pasikeičia lažybų įvykio rangas (pvz., taurės varžybos pakeičiamos
draugiškomis), oficialiu rezultatu pripažįstamas rezultatas, gautas naujo rango varžybose.
30. Jei lažybų įvykis buvo atidėtas, tai oficialus rezultatas neskelbiamas, o sudarytos
lažybos laikomos galiojančiomis lažybų metu galiojusiais lažybų koeficientais. Įvykus lažybų
įvykiui ir paskelbus oficialų rezultatą, galiojęs lažybų koeficientas taikomas paskaičiuojant
laimėjimą.
31. Oficialų lažybų įvykio rezultatą lažybų organizatorius privalo paskelbti lažybų
punktuose, ne vėliau kaip kitą lažybų punkto darbo dieną po lažybų įvykio pabaigos ar po
oficialaus lažybų įvykio rezultato paskelbimo oficialiuose informaciniuose šaltiniuose.
32. Jeigu lažybų organizatoriaus paskelbtas lažybų įvykio rezultatas pasirodys
neteisingas - skirsis nuo oficialaus lažybų įvykio rezultato (išskyrus atvejus, kai oficialus
rezultatas keičiamas po vėlesnių nagrinėjimų), teisingu bus laikomas oficialus lažybų įvykio
rezultatas nuo to momento, kai lažybų organizatorius paskelbs teisingą oficialų lažybų įvykio
rezultatą.
33. Jei varžybų metu lažybų įvykio organizatoriai ar teisėjai pakeičia varžybų
nuostatas, šių varžybų rezultatas pripažįstamas oficialiu rezultatu (pvz., šuolių varžybų metu
sutrumpinama šuolių serija). Tai negalioja lažybų įvykiams, kurių baigtys tiesiogiai priklauso
nuo laiko trukmės, pvz. krepšinio varžybose įmesta atskirų komandų, žaidėjų, bendra abiejų
komandų taškų suma.
34. Kai lažybų organizatorius nėra įsitikinęs 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.
35. Pasibaigus atidėjimo terminui laimėjimai išmokami vadovaujantis patikslintais
informacijos šaltinių duomenimis arba, jei tokių nėra – pirminiais duomenimis.
36. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais, jeigu jie yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne
mažiau, kaip:
37.1. Futbolas – 60 min,
37.2. Krepšinis (NBA) – 40 min.
37.3. Europos krepšinis ar, jei žaidžiama pagal FIBA taisykles, taip pat WNBA 35
min.
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37.4. Ledo ritulys (NHL) 54 min.
37.5. Europos ledo ritulys — 50 min.
37.6. Amerikietiškas futbolas 50 min.
37.7. Beisbolas — 9 kėlinukai (iningai).
37. Laimėjimai išmokami tik pinigais iš karto bendrovės lažybų punktuose darbo
metu pateikus laimėjusiąją lažybų kortelę.
38. Jei, lažybų tarpininkui reikalaujant pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, lošėjas tai padaryti atsisako, laimėjimas neišmokamas iki tokio reikalavimo
įvykdymo.
39. Laimėjimas neišmokamas, jei laimėjimui atsiimti pateikiamoje lažybų kortelėje ar
asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente neįmanoma nustatyti identifikuojančių
duomenų.
40. Lažybų kortelės originalas lieka lažybų punkte, išmokėjusiame laimėjimą.
41. Lošėjas gali atsiimti laimėjimą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo
lažybų baigties paskelbimo lažybų organizatoriaus lažybų punktuose ir/arba internetinėje
svetainėje dienos, įskaitant nedarbo ar švenčių dienas. Jeigu paskutinė termino diena yra
nedarbo ar švenčių diena, šis terminas baigiasi paskutinę po jos einančią darbo dieną.
42. Praėjus šiam terminui ir neatsiėmus laimėjimo, įskaitant ir asmens tapatybę
įrodančio dokumento nepateikimą, lošėjas praranda teisę i laimėjimą,
43. Lošėjo prašymu lažybų organizatorius privalo išrašyti Valstybinės mokesčių
inspekcijos nustatytos formos pažymą apie jo gautas pajamas. Tokį prašymą lošėjas turi
pateikti lažybų punkte, kuriame išmokėtas laimėjimas.
44.
Lošėjas turi galimybę gauti informacinį pranešimą į mobilųjį telefoną dėl savo
atlikto statymo statuso. Informaciniai pranešimai siunčiami SMS žinute ir gali būti
tokio pobūdžio, pvz. „Jūsų statymas Nr.1234567 yra laimintis“, „Statymas Nr.1234567
pralaimėjo“ ir kiti. Siunčiama SMS žinutė yra informacinio pobūdžio. Lošėjas,
pageidaujantis gauti tokio pobūdžio informaciją, pateikia užklausą lažybų
organizatoriui specialiu telefono numeriu (1394) su specialiu tekstu (OPTI_) bei lažybų
kortelės numeriu (pvz. OPTI_0102030405), o atgal tuo pačiu telefono numeriu gauna
žinutę su informacija apie lošėjo statymo statusą.
45. Lažybų anuliavimas ir statomų sumų gražinimas.
45.1. Reglamente numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus
lažybas lažybų koeficientas prilyginamas „1" ir statymo suma grąžinama lošėjui per 60
kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos, įskaitant nedarbo ar švenčių dienas.
45.2. Lažybos anuliuojamos, jei:
45.2.1. lažybų įvykis neįvyko ir nebuvo atidėtas;
45.2.2. lažybų įvykio dalyvis, dėl kurio buvo atliktas statymas, nedalyvavo lažybų
įvykyje bei, jei lažybų įvykyje nedalyvavo lažybų įvykio dalyvis, kurio dalyvavimas buvo
paskelbtas lažybų pasiūloje;
45.2.3. jei užskaitomas techninis laimėjimas ar pralaimėjimas dėl to, kad bent
vienas lažybų įvykio dalyvis nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz., komanda neatvyko į varžybas
ar pan.);
45.2.4. lošėjas atliko statymą ir jo statymą lažybų tarpininkas priėmė po lažybų
įvykio pradžios arba jei lošėjas atliko statymą iki lažybų įvykio pradžios, bet lažybų tarpininkas
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statymą priėmė po lažybų įvykio pradžios. Statymų „gyvai" atveju, lažybos anuliuojamos tik
tuo atveju, jeigu lošėjas atliko statymą ir lažybų tarpininkas priėmė statymą po statymų
priėmimo pabaigos. Visais atvejais lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo
statymą lažybų tarpininkas priėmė po lažybų įvykio pabaigos;
45.2.5. lažybų įvykis prasideda 72 valandomis vėliau nei tai skelbė lažybų įvykio
organizatorius arba yra atšauktas;
45.2.6. lažybų įvykis yra nutrauktas. Tačiau lažybų baigtys, kurios yra įvykusios
iki lažybų įvykio nutraukimo momento (pvz., pirmo kėlinio baigtis, pirmas įmuštas įvartis ir jo
laikas ir t.t.), laikomos įvykusiomis ir jų atžvilgiu lažybos neanuliuojamos;
45.2.7. buvo pakeista lažybų įvykio vieta sukeičiant svečių ir šeimininkų aikšteles
(stadionus, kortus ir kt.), tačiau lažybų anuliavimo ir statymo sumų grąžinimo priežastimi
negali būti šeimininkų stadiono uždarymas arba jo pakeitimas neutraliu, arba savanoriškas
priešininko stadiono pasirinkimas.
45.2.8. lažybų įvykis buvo klaidingai lažybų organizatoriaus apibrėžtas lažybų
pasiūloje (pvz., toks lažybų įvykis negalėjo vykti);
45.2.9. nėra galimybės nustatyti oficialaus lažybų įvykio rezultato;
45.2.10. vieno statymo metu buvo atliekamas statymas dėl lažybų įvykių, kurių
baigtys yra tiesiogiai susiję;
45.2.11. įvykis perkeliamas j kitą vietovė (miestą), išskyrus atvejus, kai komandos
yra iš vieno miesto arba jei tarptautinės rungtynės perkeliamos į kitą šalį. Taip pat lažybų įvykį
perkėlus iš vienos neutralios vietos j kitą neutralią vietą, lažybos neanuliuojamos.
45.2.12. lažybos, kurios yra sudarytos dėl beisbolo varžybų, yra iškart
anuliuojamos, jei jos neprasideda lažybų pasiūloje nustatytu laiku. Šiuo atveju netaikoma
atidėto įvykio taisyklė.
45.2.13. lažybų „gyvai" atveju, pats įvykio faktas neįvyko, t. y. įvykis prasidėjo,
tačiau dėl bet kokių priežasčių nepasibaigė. Tokiu atveju neanuliuojami įvykiai, kurie įvyko iki
lažybų įvykio nutraukimo, o neįvykę lažybų įvykiai anuliuojami.
45.3. Gramatinė klaida, nekeičianti lažybų esmės nėra laikoma lažybų anuliavimo
pagrindu.
45.4. Reglamento nežinojimas negali būti lažybų anuliavimo pagrindas.
45.5. Jeigu lažybų organizatorius, sudarydamas lažybas su lošėju, suklydo iš esmės
ir šią klaidą lažybų organizatorius nustatė iki ar po lažybų įvykio pradžios, tai lažybų
organizatorius, vadovaudamasis raštišku vadovo sprendimu, per 72 val. nuo sužinojimo apie
suklydimą gali priimti sprendimą anuliuoti lažybas ir sustabdyti laimėjimų išmokėjimą. Apie
tokį lažybų anuliavimą ir laimėjimų išmokėjimo sustabdymą bei jo priežastis lažybų
organizatorius per 48 val. paskelbia viešai savo lažybų punktuose. Lažybų organizatoriaus
suklydimu iš esmės, įskaitant bet neapsiribojant, yra laikomi šie atvejai: (i) kuomet yra
nustatomas akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas; (ii) pranašume teigiamas ženklas yra
sukeistas su neigiamu; (iii) papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to paties
įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, suminis ir pan.); (iv) baigties koeficientas iš
esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių pasiūloje, statymo
priėmimo metu. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis privalo per 10
darbo dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti lažybų organizatoriui pretenziją dėl
tokio lažybų anuliavimo. Lažybų organizatorius privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių
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dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos pateikti lošėjui išsamų motyvuotą rašytinį
paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime išdėstytais motyvais,
lošėjas privalo raštu apie tai informuoti lažybų organizatorių ne vėliau kaip per 10 kalendorinių
dienų. 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 teise kreiptis Priežiūros tarnybą arba teismą dėl
kilusio ginčo sprendimo.
45.6. Lažybų organizatorius turi teisę sustabdyti laimėjimų išmokėjimą šiais
atvejais:
45.6.1. 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, Iažybų 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 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 1aimėjimo išmokėjimo ar
lažybų anuliavimo priima per 5 darbo dienas nuo minėtos institucijos galutinio sprendimo
priėmimo. Apie sprendimą lažybų organizatorius per 5 darbo dienas informuoja lažybų kortelę
pateikusį asmenį šio asmens pasirinktu būdu (telefonu, el. laišku arba registruotu laišku).
45.6.2. 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
kombinacijas atlieka tarpusavyje susiję
asmenys ir pan.). Sustabdžius laimėjimų išmokėjimą lažybų organizatorius nedelsiant kreipiasi
ikiteisminio tyrimo institucijas, kitus lažybų organizatorius, jų susivienijimus, tarptautines
lažybų organizacijas, sporto federacijas, Priežiūros tarnybą ir kt. 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 darbo dienas nuo minėtų institucijų galutinio sprendimo priėmimo. Informacija
apie sustabdytus laimėjimus bei dėl jų priimtus sprendimus ar lažybų anuliavimo per 5 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo skelbiama lažybų punktuose ar lažybų organizatoriaus
internetiniame puslapyje. Lošimų organizatorius vadovaujasi konvencija dėl kovos su
manipuliavimu sporto varžybomis.
VII. STATYMO IŠSIPIRKIMAS („CASH-OUT“)
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46.
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.
47.
Bendrovė turi teisę sudaryti galimybę lošėjams išsipirkti statymą. Konkretūs
lažybų įvykiai ir statymai, kuriems taikoma statymo išsipirkimo galimybė nustatomi
bendrovės nuožiūra kiekvienu konkrečiu atveju.
48.
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.
49.
Lošėjui, pasinaudojusiam bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti statymą
atsiimant dalį laimėjimo ir atlikus veiksmus, nurodytus reglamento 48 punkte, lošėjui yra
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 laimėjimo dalis, kuri didesnė
nei jo statyta suma arba jai lygi.
50.
Lošėjui, pasinaudojusiam bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti statymą
atsiimant dalį statymo sumos, ir atlikus veiksmus, nurodytus reglamento 48 punkte, yra
nedelsiant grąžinama tokia statymo sumos dalis, 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.
51.
Statymo išsipirkimo galimybės laikomos bendrovės pasiūlymu ir lošėjams nėra
privalomos.
52.
Bendrovė, sudariusi galimybę išsipirkti statymą, turi teisę anuliuoti statymo
išsipirkimą, jei:
(a) Statymo išsipirkimas atliktas po lažybų įvykio pabaigos;
(b) Bendrovė nustatė akivaizdžiai klaidingą statymo išsipirkimo pasiūlymą,
prieštaraujantį vienai iš šių sąlygų:
- statymo išsipirkimo, atsiimant dalį laimėjimo, atveju lošėjui išmokama dalis, kuri
visuomet didesnė nei jo statyta suma;
- statymo išsipirkimo, atsiimant dalį statytos sumos, atveju lošėjui išmokama dalis, kuri
visuomet mažesnė nei jo statyta suma.

VIII. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINEJIMO TVARKA
53. Visos lošėjo pretenzijos dėl lažybų ir/arba dėl su jomis susijusių klausimų
pateikiamos raštu lažybų tarpininkui bet kuriame lažybų organizatoriaus lažybų punkte ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kuomet lošėjas sužinojo arba turėjo
sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę (išskyrus reglamento 45.5. p. nustatytą atvejį).
Pretenzijoje turi būti nurodytas lošėjo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, kontaktinis
telefonas bei elektroninis paštas jei tokie yra), pretenzijos pateikimo data bei lošėjo ar jo
įgalioto asmens parašas. Jei pretenziją pateikia įgaliotas asmuo jo atstovavimo teisę
liudijantis dokumentas.
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54. Lažybų organizatorius privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo lošėjo
pretenzijos gavimo dienos priimti sprendimą dėl lošėjo pateiktos pretenzijos ir išsiųsti lošėjui
jo nurodytu korespondencijos adresu ar įteikti pasirašytinai išsamų motyvuotą rašytinį
paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.
55. Lažybų organizatoriaus veiksmus ar neveikimą lošėjas gali skųsti Priežiūros
tarnybai arba teismui.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56. Preziumuojama, kad kiekvienas lošėjas atlikdamas statymą ar statymus yra
susipažinęs su reglamentu, jam priimtinos visos nuostatos ir jis atlieka statymą laisva valia.
57. Kiekvienas lošėjas turi teisę susipažinti ir reikalauti lažybų tarpininko, lažybų
punkto vadovo ar jo pavaduotojo paaiškinti reglamento nuostatas bet kuriame lažybų
organizatoriaus lažybų punkte jo darbo laiku arba susipažinti su reglamentu internetinėje
svetainėje.
58. Laimėjimas ar statymo suma yra konfidenciali informacija, kurią lažybų
organizatorius privalo saugoti ir gali atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka ir sąlygomis.
59. Informaciją apie laimėjimą ar statomas sumas lažybų organizatorius privalo saugoti
įstatymų nustatytą laikotarpį ir privalo pateikti valstybės institucijoms tik įstatymų nustatyta
tvarka.
60. Reglamentas saugomas lažybų organizatoriaus buveinėje, o patvirtintos reglamento
kopijos laikomos visuose lažybų organizatoriui priklausančiuose lažybų punktuose.
61. Už šio reglamento nuostatų nesilaikymą tiek lažybų organizatorius, tiek lošėjas
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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