PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. DIE-21

UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“
NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

Šiuo UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – lošimų organizatorius) Nuotolinio lošimo organizavimo
reglamento pakeitimu yra pakeičiamas 2019 m. rugsėjo 12 d. Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus
įsakymu Nr. DIE-523 patvirtintas reglamentas.
1. Reglamento 2.1. papunktis patikslinamas ir išdėstomas taip:
2.1.

Laimėtojas – lošėjas, dalyvavęs nuotoliniuose lošimuose laikantis šio reglamento nuostatų ir
teisingai atspėjęs lažybų įvykių baigtį (-is ) ar gavęs laimėjimą lošdamas nuotolinio lošimo A
kategorijos automatu, nuotolinio lošimo B kategorijos automatu arba nuotolinius stalo lošimus
gyvai.

2. Reglamento 7 punktas papildomas ir išdėstomas taip:
7.
Šis reglamentas yra taikomas visiems lošimų organizatoriaus organizuojamiems nuotoliniams
lošimams:
7.1. Nuotolinio lošimo lažyboms;
7.2. Nuotoliniams lošimams A kategorijos automatais;
7.3. Nuotoliniams lošimams B kategorijos automatais;
7.4. Nuotoliniams stalo lošimams gyvai.
3. Reglamento 10. punktas patikslinamas ir išdėstomas taip:
10.
Nuotoliniuose lošimuose gali dalyvauti tik lošėjai, ne jaunesni nei 18 (aštuoniolikos) metų – jei
dalyvaujama nuotolinio lošimo lažybose arba nuotoliniuose lošimuose B kategorijos automatais ir ne
jaunesni nei 21 (dvidešimt vienerių) metų – jei dalyvaujama nuotoliniuose lošimuose A kategorijos
automatais arba nuotoliniuose stalo lošimuose gyvai. Lošimų organizatorius privalo pareikalauti, kad
fizinis asmuo pateiktų duomenis, reikalingus jo tapatybei nustatyti, ir patikrinti, ar jis atitinka ALĮ 10
straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus ir ar jam pagal šį bei kitus įstatymus nėra draudžiama
dalyvauti lošimuose prieš sudarant nuotolinio lošimo sutartį ir turi teisę tai daryti po sutarties sudarymo.
4. Reglamento 18. punktas patikslinamas ir išdėstomas taip:
18.
Lošimų organizatorius nuotolinių lošimų laimėjimus perveda į lošimų organizatoriaus tvarkomą
lošėjo lošimų sąskaitą iš karto po to, kai lošimų organizatorius paskelbia oficialius lažybų įvykio
rezultatus, laimėjus nuotoliniame lošime A kategorijos automatais, laimėjus nuotoliniame lošime B
kategorijos automatais ar nuotoliniame stalo lošime gyvai.
5. Reglamento priedo Nr. 2 I skyrius „BENDROSIOS NUOSTATOS“ papildomas punktais 1.405. – 1.408.
6. Reglamento priedo Nr. 2 III skyrius „SPECIALIOSIOS ATSKIRŲ NUOTOLINIO LOŠIMO A
KATEGORIJOS AUTOMATAIS LOŠIMŲ TAISYKLĖS“ papildomas punktais 413. – 416.
7. Reglamento papildomas nuotolinio lošimo B kategorijos automatais taisyklių priedu Nr. 4.
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