PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. DIE-269

UAB „AMBER GAMING“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PRIEDO NR. 2 „ NUOTOLINIŲ STALO LOŠIMŲ NUOSTATOS“
1.
Šio priedo nuostatos taikomos visiems Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau
– Reglamentas) priede nurodytiems nuotoliniams stalo lošimams, jei konkrečioje šio priedo nuostatoje
nenurodyta kitaip.
2.
Mažiausią statomą sumą vienam statymui nuotoliniuose stalo lošimuose nustato ir
Bendrovės interneto tinklapyje skelbia Bendrovė. Bet kokiu atveju statymo suma negali būti mažesnė
nei 0,01 Eur (vienas euro centas).
3.
Didžiausia statoma suma vienam statymui lošiant nuotoliniais stalo lošimais yra 100 Eur
(vienas šimtas eurų), jei atskirose lošimų taisyklėse nenurodyta kitaip. Maksimali galima laimėti suma
nuotoliniuose stalo lošimuose yra 250 000 Eur (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų) jei atskirose
lošimų taisyklėse nenurodyta kitaip. Galimų statymų ribos (minimali ir maksimali suma) nurodomos
kiekvieno nuotolinio stalo lošimo informacinėje skiltyje.
4.
Lošimai nuotoliniais stalo lošimais valdomi ir lošėjai savo valią ir pasirinkimus išreiškia
spausdami atitinkamus ekrane matomus mygtukus (išskirtas ekrano zonas), vadovaudamiesi Reglamente
pateikiamomis konkretaus lošimo taisyklėmis ir ekrane matomomis vizualinėmis lošimo instrukcijomis.
5.
Bendrovė nėra atsakinga už lošėjo techninius bei ryšio įrangos sutrikimus. Trikdžiams
atsiradus dėl Bendrovės kaltės, atlikti statymai yra anuliuojami ir lošėjams į jų Lošimų sąskaitas
grąžinamos atliktų statymų sumos.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7.
7.1.

Bendrovės organizuojamų nuotolinių stalo lošimų sąrašas:
Bakara jokių komisinių („Baccarat Zero Commission“);
Blackjack Dvigubas atidengimas („Blackjack Double Exposure”);
Kazino ruletė („Casino Roulette“);
„ Juodasis Džekas“ (Blackjack);
„Karibų Hold‘em“ (Caribbean Hold’em);
„Europietiška Ruletė“ (European Roulette);
Trijų kortų pokeris“ (Three Card Poker).

Nuotolinių stalo lošimų taisyklės:
Bakara jokių komisinių („Baccarat Zero Commission“)

Minimalaus statymo suma: 0,20 EUR
Maksimalaus statymo suma: 100 EUR
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Didžiausia laimėjimo suma: 1000 EUR
Kaip žaisti?
Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą. Atlikite savo statymą (-us) spustelėję vieną ar daugiau
Lošėjas, Bankas, arba Lygiosios laukelių. Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte
statymą. Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti. Jei norite pašalinti visus pasirinktus
statymus, spustelėkite Pašalinti statymus. Negalima pasirinkti statymo, kuris sąmoningai baigiasi 0 laimėjimu.
Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą. Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus
žaidimui spauskite Pakartoti statymą. Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite
Naujas lošimas. Lošimo taisyklės ir seka aprašytos toliau.
Žaidimo taisyklės:
Lošėjui ir Bankui padalijama po dvi atverstas kortas. Rankos taškų suma lygi visų kortų taškų sumai atėmus
dešimtis (pvz., iš 14 atimama 10, lieka 4). Tūzo vertė yra 1. 2-9 kortų vertė atitinka jų akių skaičių, o visų paveikslų
(karalius, dama ir valetas) vertė yra 0. Jei Lošėjo arba Banko laukelio dviejų kortų vertė yra 8 arba 9 po pradinio
kortų padalijimo („Pilna ranka“), nė vienam laukeliui daugiau kortų nebedalijama. Lošėjas ir / arba Bankas gali
gauti trečią kortą, priklausomai nuo jų gautų pirmų dviejų kortų vertės. Laimi didžiausios vertės kortų derinys.
Lošimo eiga:
Lošėjas gauna trečią kortą, jei jo 2 turimų kortų vertė lygi 0-5. Lošėjas negauna trečios kortos, jei jo 2 turimų
kortųvertė lygi 6 arba 7. Bankas trečiąją kortą gaus priklausomai nuo Lošėjo kortos:
Lošėjui negavus kortos, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-5.
Jei Lošėjo trečia korta yra 2 arba 3, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-4.
Jei Lošėjo trečia korta yra 4 arba 5, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-5.
Jei Lošėjo trečia korta yra 6 arba 7, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-6.
Jei Lošėjo trečia korta yra 8, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė lygi 0-2.
Jei Lošėjo trečia korta tūzas, 9, 10 arba paveikslas, Bankas gaus trečią kortą, jei jo dviejų kortų vertė 0-3.
Lošiama 8-iomis kortų kaladėmis. Kortos išmaišomos kiekvieno lošimo pradžioje.
Išmokėjimų lentelė:
Laimi Lošėjas 1:1
Laimi Bankas 1:1 *
Lygiosios 9:1 **
* Jei laimi Banko statymas, kur Banko 3 kortų vertė yra 7 taškai, skelbiamos lygiosios. Statymai ant Banko
laukeliogrąžinami.
** Jei kortų derinių vertė yra vienoda, statymai Banko arba Lošėjo laukelyje yra laikomi lygiosiomis, o
statymaigrąžinami.
Rezultatų lentelė:
Paskutinių 10 lošimų rezultatai rodomi ekrano viršuje kairėje. Paskutinių 50 lošimų rezultatus galima peržiūrėti
spustelėjus REZULTATŲ LENTELĖ mygtuką stalo apačioje. Galima matyti tik dabartinės sesijos rezultatus.
Išėjus iš žaidimo, rezultatai pašalinami. B - laimėjo statymas Banko laukelyje. P - laimėjo statymas Lošėjo
laukelyje. T - laimėjo statymas Lygiųjų laukelyje.
7.2.

Blackjack dvigubas atidengimas („Blackjack Double Exposure“)

Minimalaus statymo suma: 0,20 EUR
Maksimalaus statymo suma: 100 EUR
Didžiausia laimėjimo suma: 1000 EUR
Kaip žaisti?
Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą
Atlikite savo statymą (-us) spustelėję vieną ar daugiau Atlikti statymą laukelių.
Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą.
Jei norite pašalinti paskutinį statymą (-us), spustelėkite Atšaukti.
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Jei norite pašalinti visus pasirinktus statymus, spustelėkite Pašalinti statymus.
Spauskite Dalinti, kad pradėtumėte kortų dalijimą.
Krupjė ir lošėjui padalijama po 2 atverstas kortas.
Galimi tokie standartiniai veiksmai: Imti kortą ir Susilaikyti.
Kortas Išskirti arba Dvigubinti galima priklausomai nuo gautų kortų ir esant tam tikroms sąlygoms (pagal
taisykles).
Norėdami pakartoti savo ankstesnį statymą, pasibaigus žaidimui spauskite Pakartoti statymą.
Norėdami pakeisti savo ankstesnį statymą sekančiam lošimui, spauskite Naujas lošimas.
Mažiausias ir didžiausias statymo limitai taikomi tik pradiniam statymui. Veiksmai (pvz., kortų išskyrimas,
draudimasir t. t., jei taikytina), kuriems reikalingas papildomas tokios pat sumos, kaip atliktas pirminis statymas,
statymas, galimi net atlikus didžiausią statymą. Kortų vertė:
2-10 kortų vertė atitinka jų akių skaičių.
J, Q ir K vertė yra 10.
Tūzo vertė yra 1 arba 11. Jei tūzo vertė kortų derinyje yra prilyginama 11, toks derinys vadinamas „Soft“.
Žaidimo taisyklės:
Bendrosios taisyklės:
Ši „BlackJack: Dvigubai Statymų“ versija lošiama 5-iomis standartinėmis kortų kaladėmis. Lošimo tikslas yra
surinktidaugiau taškų už krupjė. Tokiu atveju lošėjui išmokamas laimėjimas santykiu 1:1. Nepavykus, lošėjas
pralaimi statymą. Lošėjai gali imti kortas tol, kol pralošia arba nusprendžia susilaikyti. Krupjė privalo imti kortas
iki 16 taškų sumos ir sustoti ties 17 ar daugiau taškų suma, išskyrus „Soft hand 17“ kombinaciją, kuomet jis
privalo imti dar vieną kortą.
Lygiųjų („Tie“) taisyklės:
„Blackjack: Dvigubai Statymų“ lošime lygiųjų (grąžinami statymai) nėra Krupjė laimi visas lygiąsias, išskyrus
atvejus,kai lošėjas surenka tikrąjį „Blackjack“.
„Blackjack“ taisyklė:
Kai lošėjo arba krupjė dviejų pirmųjų kortų kombinacija yra tūzas ir 10 taškų vertės korta, tokia ranka
vadinama „Blackjack“. Jei lošėjas turi „Blackjack“, daugiau kortų imti nebegali. Lošėjui išmokamas laimėjimas
santykiu 1:1 net tuo atveju, kai krupjė taip pat surenka „Blackjack“. Jei krupjė turi „Blackjack“, visi kiti kortų
deriniai, neturintys „Blackjack“, pralaimi.
Dvigubinimo („Double“) taisyklė:
Lošėjai gali dvigubinti statymą tik ant pirmų dviejų kortų, kurių vertė yra lygi 9, 10 ar 11 taškų, įskaitant
„Soft“ rankas. Jei lošėjas dvigubina, jo statymas padvigubinamas ir jis gauna tik vieną kortą.
Išskyrimo („Split“) taisyklė:
Lošėjas gali išskirti kortas, kai gauna vienodos vertės 2 pirmas kortas.
Lošėjas negali išskirti skirtingų 10 taškų vertės kortų (pvz.: karaliaus ir dešimtakės).
Išskiriant tūzus, kiekvienam tūzui papildomai galima padalinti tik vieną kortą.
Išskiriant gautus tūzus iškritusi 21 taško vertės kombinacija yra laikoma „21”, o ne „Blackjack“.
Vieną ranką lošėjas gali išskirti tik vieną kartą.
Po išskyrimo leidžiama dvigubinti.
„Blackjack“ terminai:
Dvidešimt vienas (21) – tai 21 taško vertės ranka, kuri nelaikoma „Blackjack“.
„Blackjack“ – tai derinys, kurį sudaro tūzas ir 10 taškų korta.
Dvigubinti („Double“) – lošėjo statymas yra padvigubinamas, o jis gauna tik vieną kortą.
Imti kortą („Hit“) – lošėjas gauna papildomą kortą.
Išskirti („Split“) – jei lošėjas gauna vienodas pirmas dvi kortas, jas galima išskirti į dvi atskiras rankas už
papildomąkortą pakartojant pradinio statymo dydžio statymą.
Susilaikyti („Stand“) – lošėjo prašymas arba krupjė reikalavimas daugiau nedalinti kortų.
Pralošti („Bust“) – 21 tašką viršijanti ranka.
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7.3.

Kazino ruletė („Casino Roulette“)

„Kazino ruletė“ („Casino Roulette“) – klasikinis ruletės lošimas.
Minimali statymo suma – 0,01 EUR.
Maksimalistatymo suma – 100,00 EUR.
Maksimali laimėjimo suma – 3 600,00 EUR.
Kaip žaisti?
Pasirinkite, kokio nominalo žetonais atliksite statymą
Atlikite savo statymą (-us) spustelėję vieną ar daugiau ruletės stalo laukelių, ant kurių norite atlikti statymą.
Pasirinkę statymą, spustelėkite pradinį žetoną (-us), kad padidintumėte statymą.
Jei norite pašalinti paskutinį statymą - trumpai paspauskite mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte
vėliausią statymą. Paspauskite ir kurį laiką palaikykite nuspaudę mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte
visus statymus.
Atlikus statymus, paspauskite mygtuką
. Ruletės ratas suksis, kol sustos ir kamuoliukas įkris į skaičiumi
pažymėtą skyrelį. Jei šio skyrelio skaičius sutaps su Jūsų statymu – Jūs laimėjote laimėjimą, kuris apskaičiuojamas
taip:
Pastačius už JUODĄ / RAUDONĄ, MAŽIAU / DAUGIAU UŽ 18, NELYGINIS / LYGINIS, laimėjimas
išmokamassantykiu 2:1
Pastačius už TUZINUS: 1–12, 13–24, 25–36, HORIZONTALŪS STULPELIAI, laimėjimai išmokami santykiu
3:1
Pastačius už 6 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 6:1
Pastačius už 4 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 9:1
Pastačius už 3 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 12:1
Pastačius už 2 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 18:1
Pastačius už 1 skaičių, laimėjimai išmokami santykiu 36:1

Laimėjimo atveju galite pasiimti laimėjimą. Tai galite atlikti paspaudus mygtuką

.

Taip pat galite lošti toliau ir siekti dvigubai didesnio laimėjimo, jei atspėsite kuri korta – juoda ar raudona bus
parodyta. Jei kortos spalvos neatspėsite – Jūsų pradinio laimėjimo suma bus prarasta. Jei norite tęsti lošimą, Jums
reikia paspausti mygtuką

.

7.4. „ Juodasis Džekas“ (Blackjack)

Juodasis Džekas („Blackjack“) – lošimas, kurio tikslas yra surinkti daugiau taškų pagal kortų vertes nei
surenka dalintojas, bet ne daugiau nei 21 tašką.
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų.
Mažiausia statymo suma – 0,20 EUR
Maksimali statymo suma – 100 EUR.
Maksimalus galimas laimėjimas – 250 EUR.
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Kaip žaisti?
Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo
atlikti statymą (-us) ir jį (-uos) patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).
Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas.
Po kortų padalinimo, lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
- Jeigu abi padalintos kortos yra vienodos vertės, lošėjas gali pasirinkti išskirti („Split“) jas į du
atskirus lošimus vieną kartą.
- Lošėjas gali padvigubinti („Double“) savo atliktą statymą. Pasirinkus statymo padvigubinimą
(„Double“), lošėjas negali gauti daugiau nei vieną (1) kortą.
Jeigu pirmoji dalintojui iškritusi korta yra tūzas, lošėjas gali apdrausti („Insurance“) savo atliktą statymą
papildoma suma. Atliktas statymas apdraudžiamas puse lošėjo atlikto statymo sumos. Jeigu dalintojas
surenka „Juodąjį Džeką“ (pvz. tūzas ir dešimtakė), lošėjo apdrausta statymo suma laimi. Jeigu dalintojas
nesurenka „Juodojo Džeko“, lošėjas pralaimi savo apdraustą sumą.
Susilaikyti („Stand“) – lošime dalyvauti tik su jau atverstomis kortomis ir nurodyta taškų suma.
Tęsti („Hit“) – gauti papildomą kortą, kurios taškų suma bus pridėta prie jau surinktų taškų sumos.
Lošėjas arba dalintojas pralaimės padalinimą, jeigu surinks daugiau nei 21 tašką („Bust“). Lošimo
rezultatas nustatomas lyginant dalintojo ir lošėjo turimų skaičių sumą:
- Jeigu lošėjas surinko daugiau taškų už dalintoją, bet ne daugiau nei 21, lošėjas laimi padalinimą.
- Jeigu lošėjas ir dalintojas surinko vienodą taškų sumą („Push“), skelbiamos lygiosios („Tie“) ir
lošėjui grąžinama jo atlikto statymo suma.
- Jeigu lošėjas surinko mažiau taškų už dalintoją, statymas pralaimimas.
- Lošėjas laimi, jeigu pirmų dviejų jam padalintų kortų taškų suma (pvz. tūzas ir dešimtakė) yra
21. Lošėjas tokiu atveju surenka laimintį kortų derinį – „Juodąjį Džeką“.
Lošime naudojamos 5 kortų kaladės.
7.5. „Karibų Hold‘em“ (Caribbean Hold’em)

Karibų Hold’em pokeris („Caribbean Hold’em“) – kortų lošimas, kurio tikslas yra surinkti didžiausios
galimos vertės penkių kortų derinį iš septynių kortų (dviejų „savų“ ir penkių bendrų), kurio vertė būtų
didesnė nei dalintojo kortų derinio vertė.
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų.
Mažiausia statymo suma – 0,20 EUR
Maksimali statymo suma – 100 EUR.
Maksimalus galimas laimėjimas – 10 500 EUR.
Kaip žaisti?
Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo
atlikti statymą ant „Ante“ laukelio. Savo statymą lošėjas turi patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).
Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po dvi kortas ir tris atverstas bendras kortas.
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Po kortų padalinimo lošėjas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
- Statyti/atsakyti („Call“) – atlikti statymą, lygų dvigubam „Ante“ statymui;
- Atsisakyti („Fold“) – nusimesti kortas ir baigti lošimą. Lošėjas praranda „Ante“ statymą.
Lošėjui tęsiant lošimą, padalinamos likusios dvi bendrosios kortos. Dalintojas atverčia savo kortas.
Lošėjas laimi, jei iš dviejų savo ir trijų bendrų kortų sudaro vieną iš laiminčių derinių, nurodytų
laimėjimų lentelėje, kurią galima rasti paspaudus mygtuką „i“.
Lošimas lošiamas su 1 kortų kalade.
7.6. „Europietiška Ruletė“ (European Roulette)
Europietiška ruletė („European Roulette“) – lošimas, kurio tikslas yra atspėti, kurioje vietoje sustos
kamuoliukas, riedantis ant besisukančio rato (ruletės). Rate yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36
imtinai. Kiekvienam skaičiui priskiriama raudona arba juoda spalva, išskyrus 0, kuris pažymėtas žalia
spalva.
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių vertė nurodyta ant kiekvieno iš jų.
Minimali statymo suma – 0,50 EUR
Maksimali bendra statymo suma – 250 EUR.
Maksimali vieno lošimo laimėjimo suma – 1800 EUR.
Kaip žaisti?
Lošėjas atlieka statymus spustelėdamas ant pagrindinės ar/ ir papildomos lentelės pasirinktoje (-ose)
vietoje (-ose).
Statymų lentelėje atvaizduoti skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, bei šansai (kolonos, tuzinai, raudona ir juoda,
lyginis ir nelyginis, maži skaičiai (1-18) ir dideli skaičiai (19-36). Papildomoje lentelėje atvaizduoti
skaičiai nuo 1 iki 36 ir 0, kurie išdėstyti ovalo forma tokia pačia seka kaip ir ant ruletės rato ir padalyti į
3 sektorius: „Kaimynai“ („Voisins“), „Našlaičiai“ („Orphelins“), „Eilė 5/8“ („Tiers“).
Lošėjas gali pasirinkti statyti ant vieno ar kelių skaičių, spalvos, lyginių arba nelyginių skaičių, ar ant
skaičių grupių:
- Vienas skaičius („Straight up“) – statoma tiesiai ant vieno iš skaičių;
- Skaičių pora („Split“) – statoma ant linijos tarp dviejų bet kurių skaičių;
- Trys skaičiai („Street“) – statoma ant trijų skaičių, esančių viename lentelės vertikaliame
stulpelyje;
- Kampas („Corner“) – statoma toje vietoje, kurioje susikerta 4 skaičiai;
- Šeši skaičiai („Double Street“) – statoma ant horizontalios linijos pabaigos tarp dviejų gretimų
stulpelių;
- Kolona („Column“) – statoma ant lentelės krašte esančio laukelio, žyminčio vieną iš trijų
horizontalių lentelės eilių (12 skaičių). Tokiu atveju, statymas atliekamas ant visų 12 skaičių
esančių vienoje eilutėje, išskyrus 0.
- Tuzinas („Dozen“) – statoma ant vieno iš trijų laukelių, pažymėtų „1st 12“, „2nd 12“ ir „3rd12“,
kurie atitinkamai apima dvylika skaičių.
- Maži/ dideli skaičiai („1-18“ ir „19-36“) – statoma ant laukelio, pažymėto skaičiais „1-18“ arba
„19-36“, kurių kiekvienas atitinkamai apima 18 skaičių.
- Raudona/ juoda („Red/Black“) – statoma ant laukelio, pažymėto raudona arba juoda spalva. Šis
statymas apima visus skaičius, kurie atitinkamai yra raudonos arba juodos spalvos.
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Lyginis/ nelyginis („Even/Odd“) – statoma ant laukelio, pažymėto „Even“, apimančio visus
lyginius skaičius arba ant laukelio, pažymėto „Odd“, apimančio visus nelyginius skaičius.

Laimėjimas nustatomas pagal lošėjo atlikto statymo sumą ir nustatytą laimėjimo santykį, pateikiamą
laimėjimų lentelėje, kurią galima rasti paspaudus mygtuką „i“.
7.7. Trijų kortų pokeris“ (Three Card Poker)
Trijų kortų pokeris („Three Card Poker“) – kortų lošimas, kurio tikslas – surinkti didžiausios galimos
vertės kortų, kurio vertė būtų didesnė nei dalintojo kortų derinio vertė.
Lošime naudojami vertiniai žetonai, kurių piniginė išraiška eurais nurodyta ant kiekvieno iš jų.
Mažiausia statymo suma – 0,20 EUR
Maksimali statymo suma – 100 EUR.
Maksimalus galimas laimėjimas – 900 EUR.
Kaip žaisti?
Norėdamas atlikti statymą (-us), lošėjas, prieš atsitiktinių skaičių generatoriui padalinant kortas, privalo
atlikti „Ante“ arba „Pair+“ statymą. Savo statymą lošėjas turi patvirtinti mygtuku „Dalinti“ („Deal“).
Patvirtinus statymą, lošėjui ir dalintojui padalinama po 3 kortas. Tuomet lošėjas gali pasirinkti arba
statyti („Bet“) arba baigti lošimą („Fold“). Atliekant statymą, jis kainuoja tiek pat, kiek lošimo pradžioje
atliktas „Ante“ statymas. Pasirinkus baigti lošimą, lošėjas praranda savo „Ante“ statymą.
Dalintojo kortos yra atverčiamos ir nustatomas laimėtojas ir išmokami laimėjimai pagal laimėjimų
lentelę, kurią galima rasti paspaudus mygtuką „i“.
Lošimas lošiamas su 1 kortų kalade.

____________
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