PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
direktoriaus
2019-05-16
įsakymu Nr. DIE-267
Lošimo namų (kazino)
Lošimų organizavimo reglamento pakeitimas ir papildymas
Šiuo UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – Bendrovė) Lošimo namų (kazino) lošimų organizavimo
reglamento pakeitimu yra pakeičiamas ir papildomas 2019 m. balandžio 18 d. Lošimų priežiūros tarnybos
direktoriaus įsakymu Nr. DIE-204 patvirtintas reglamentas.
1. Reglamento 2.2.30-2.2.31 punktų numeracija pakeičiama į 2.2.35 ir 2.2.36, papildomas 2.2.30 – 2.2.34
naujais punktais ir išdėstomas taip:
2.2.30. „Generalinio direktoriaus įsakymu gali būti nustatyti, konkretūs lošimo namai bei lošimo stalai, prie
kurių lošiant galima atlikti „Papildomus statymus“ („Side Bets“). Prieš krupjė išdalinant kortas, lošėjas
gali specialiai pažymėtuose laukeliuose „Super poros“ („Super Pairs“) ir „21+3”. atlikti „Papildomus
statymus“ („Side Bets“). „Paildomų statymų“ („Side Bets“) negalima atlikti neatlikus pagrindinių
„Juodasis Džekas“ („Black Jack“) statymų. Lošimas statant vient tik „Papildomus statymus“ („Side
Bets“) yra negalimas.
2.2.31. Krupjė išdalinus kiekvienam lošiančiam laukeliui po dvi lošimo kortas ir vieną lošimo kortą sau, iš
karto atliekami visi veiksmai su „Papildomais statymais“ („Side Bets“): jie paimami, jei papildomi
statymai pralošia ir išmokami, jei laimi.
2.2.32. Laimėjimų išmokėjimai atliekami įprastai – iš dešinės į kairę. Laimėjimo dydis priklauso nuo statomos
sumos padaugintos iš laimėjimų lentelėje nurodyto laimėjimo koeficiento.
2.2.33. Laimėję papildomi statymai turi būti patraukti nuo lošimo stalo, kad prieš pradedant pirmam lošimo
laukui rinkti kortas, visi papildomų statymų laukeliai turi būti tušti.
2.2.34. Lošėjui pastačius statymą ant „Super poros“ („Super Pairs“) laukelio, papildomų statymų laiminčios
kombinacijos pateikiamos ir laimėjimai išmokami tokia tvarka:
Kombinacija
Aprašymas
Laimėjimo
koeficientas
„Bet kokia
Pirmos 2 lošėjo kortos sudarančios porą skirtingų mosčių ir
X5
pora“ („Any
spalvų, pvz.: 2♥2♣ A♠A♥ Q♦Q♠.
Pair“)
„Pagrindinė
Pirmos 2 lošėjo kortos sudarančios tos pačios spalvos (juoda
X10
pora“ („Prime
arba raudona) porą, pvz.: 2♥2♦ K♣K♠.
Pair“)
„Tinkama
Pirmos 2 vienodos, vienos mosties lošėjo kortos, pvz.:
X30
pora“ („Suited
2♦2♦ J♠J♠.
Pair“)
„Tinkama
Pirmos 2 vienodos, vienos mosties lošėjo kortos + tokia pati
X50
trejukė“
tos pačios mosties pirma krupjė korta, pvz.: lošėjo 7♠7♠ +
(„Suited Trips“) krupjė 7♠.
Lošėjui pastačius statymą ant „21+3“ laukelio, papildomų statymų laiminčios kombinacijos
pateikiamos ir laimėjimai išmokami tokia tvarka:
Kombinacija
Aprašymas
Laimėjimo
koeficientas
Pirmos 2 lošėjo kortos ir pirma krupjė korta suformuoja „Pokerio“ kombinaciją:
„Spalva“
Pirmos 2 vienos mosties lošėjo kortos + tos pačios mosties
X9
(„Flush“)
pirma krupjė korta, pvz.: lošėjo A♥7♥+ krupje Q♥.

„Eilė“
X9
Pvz.: lošėjo 5♣6♦ + krupjė 4♠.
(„Stright“)
„Trejukė“
X9
Pvz.: lošėjo 7♥7♣ + krupjė 7♦.
(„Trips“)
„Spalvos eilė“
X9
Pvz.: lošėjo 10♥9♥ + krupje J♥.
(„Straight
Flush“)
2.2.35. Lošėjams nesilaikant nustatytų taisyklių krupjė arba krupjė grupės vadovas (pitbosas) turi teisę
nuspręsti nedalinti kortų ir paprašyti lošėją pasitraukti iš lošimo, taip pat lošėjas už lošimo taisyklių
nesilaikymą arba kliento apgaulės prieš kazino atvejais gali būti paprašytas išeiti iš kazino patalpų.
2.2.36. „Juodasis Džekas“ („Black Jack“) turnyras. Lošimų namuose (kazino) gali būti organizuojami
„Juodojo Džeko“ „(„Black Jack“) lošimai, vadinami turnyrais. Jie organizuojami pagal šias taisykles:

__________________________
Kristina Mockutė
Teisės ir kokybės specialistė
UAB „Olympic Casino Group Baltija“
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