PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. DI-277
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Lažybų organizavimo reglamentas

I SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme
(Žin., 2001, Nr. 43-1495) naudojamas sąvokas. Žemiau pateikiamos sąvokos, susijusios
su lažybų organizavimu ir sąvokos, kurių nėra Azartinių lošimų įstatyme.
1. Laimėtojas - Lošėjas, sudaręs lažybas laikantis šio reglamento nuostatų ir teisingai
atspėjęs lažybų įvykių baigtį (-is).
2. Laimėjimas - laimėtojui išmokama pinigų suma, apskaičiuojama šiame reglamente
nustatyta tvarka.
3. Lažybų organizatorius - UAB „Orakulas“, kurio centrinis biuras yra Kauno g. 3A,
Vilniuje (toliau - centrinis biuras), turintis licenciją organizuoti lažybas, veikiantis pagal
bendrovės įstatus ir Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) patvirtintą lažybų organizavimo reglamentą.
Lošimo organizavimo vieta - lažybų punktai, kuriuose Priežiūros tarnyba yra leidusi
organizuoti lažybas. Lažybų organizatoriaus interneto svetainė - www.orakulas.lt ir
m.orakulas.lt (toliau reglamente – svetainė).
4. Lošėjas - fizinis asmuo, dalyvaujantis lažybose.
5. Lažybos - abipusės lažybos dėl įvykio baigties, pagrįstos spėjimu, kai laimėjimo dydis
priklauso nuo lošėjo įmokėtos sumos ir lažybų tarpininko iš anksto nustatyto lažybų
santykio koeficiento ir apskaičiuojamas šiame reglamente nustatyta tvarka.
6. Lažybų įvykis - lažybų pasiūloje pateikiama situacija ar bet koks įvykis (-iai), kurio (-ių)
baigtį lažybų organizatorius siūlo spėti.
7. Lažybų koeficientas - lažybų organizatoriaus nustatytas skaičius, kurį padauginus iš
lošėjo statymo sumos gaunamas laimėjimas, apskaičiuojamas šiame reglamente numatyta
tvarka.
8. Lažybų pasiūla - lažybų organizatoriaus siūlomų lažybų įvykių, lažybų koeficientų
sąrašas ir kita svarbi lažyboms informacija.
9. Lažybų įvykio dalyvis - tai vienetas (asmuo, komanda, partija ir t.t.), kuris tiesiogiai
dalyvauja lažybų pasiūloje nurodytame lažybų įvykyje.

10. Lažybų įvykio baigtis - lažybų pasiūloje nurodytas galutinis lažybų įvykio arba šiame
reglamente nurodytais atvejais - jo dalies rezultatas, lažybų įvykio įvykimo, neįvykimo,
atšaukimo, arba atidėjimo faktas.
11. Įvykęs lažybų įvykis - lažybų įvykis, kuris faktiškai įvyko lažybų pasiūloje nustatytu
laiku pagal konkretaus sporto (ir / arba rungtynių) reglamentą ir / arba situacijai / įvykiui
nustatytas taisykles / sąlygas ir kuriame dalyvavo lažybų pasiūloje nurodyti lažybų įvykio
dalyviai.
12. Atidėtas 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.
13. Atšauktas įvykis - 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 traumos, neatvyko nustatytu rungtynių laiku,
diskvalifikuotas ir kt.) ir apie tai buvo paskelbta oficialiuose informacijos šaltiniuose.
14. Nutrauktas lažybų įvykis - lažybų įvykis, kuris prasidėjo, tačiau nesibaigė ir nebuvo
atidėtas.
15. Statymo suma - pinigų suma, kurią Lošėjas įmoka, sudarydamas lažybas.
16. Statymas - lošėjo veiksmai, kuriais Lošėjas pasirenka lažybų įvykius, lažybų įvykių
baigtis ir statymo sumą.
17. Statymo atlikimas - lošėjo veiksmai, kuriais šiame reglamente nustatyta tvarka Lošėjas
atlieka statymą.
18. Statymo priėmimas - lažybų tarpininko veiksmai, kuriais šiame reglamente nustatyta
tvarka iš lošėjo priimamas statymas.
19. Paprastas statymas - statymas už vieno pasirinkto lažybų įvykio galimą baigtį.
20. Kombinuotas statymas - statymas už 2-20 pasirinktų lažybų įvykių galimas baigtis.
21. Sąlyginis statymas - statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį, susietą su papildoma
sąlyga.
22. Sisteminis statymas - statymas už pasirinktų lažybų įvykių baigtis iš kelių pasirinktų
lažybų įvykių, nurodant kiek mažiausiai iš spėjamų lažybų įvykių baigčių turi būti
nurodytos teisingai, kad Lošėjas laimėtų lažybas.
23. Lažybų mokestis - lažybų organizatoriaus nustatytas mokestis, kuris gali būti
išskaičiuojamas nuo statymo sumos, padauginus ją iš lažybų organizatoriaus nustatyto
koeficiento arba nuo laimėjimo, kai mokesčio suma apskaičiuojama padauginus
laimėjimą iš lažybų organizatoriaus nustatyto koeficiento. Mokesčio dydį (ne didesnį kaip
10% statymo sumos dydžio), jo išskaičiavimo būdą, jo galiojimo laiką savo įsakymu
nustato lažybų organizatoriaus vadovas. Įsakymas lažybų punktuose laikomas viešai,
visiems matomoje vietoje, taip pat skelbiamas svetainėje.

24. Bendras lažybų koeficientas - kombinuotame statyme visų vienoje lažybų kortelėje
nurodytų lažybų koeficientų sandauga.
25. Lažybų kortelė - dokumentas, kuriame nurodyti duomenys apie lažybų organizatorių ir
lažybas.
26. Oficialūs informacijos šaltiniai - vieši skelbimai visuomenės informavimo priemonėse.
27. Oficialus lažybų įvykio rezultatas - lažybų įvykio rezultatas, skelbiamas oficialiuose
informacijos šaltiniuose.
28. Statymas "Gyvai" - statymas lažybų įvykiams jau prasidėjus, bet dar nepasibaigus, jeigu
lažybų pasiūloje yra skelbiama tokia galimybė.

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

29. Lažybų organizatorius vykdo centralizuotą statymo sumų priėmimo ir laimėjimų
išmokėjimo apskaitą. Įgyvendinant šią nuostatą duomenys iš lažybų punktų per
tiesioginio ryšio sistemą perduodami į centrinį lažybų organizatoriaus kompiuterį.
30. Pagal šį reglamentą lažybos laikomos sudarytomis, kai Lošėjas atlieka statymą, o lažybų
tarpininkas priima statymą ir lošėjo atlikto statymo pagrindu atspausdinama lažybų
kortelė. Lažybos laikomos galiojančiomis, jei jos sudarytos nepažeidžiant šio reglamento
nuostatų. Lažybų tarpininkas nenurodydamas jokių priežasčių turi teisę atsisakyti priimti
bet kurį pasiūlytą atlikti statymą. Lažybų tarpininkas turi teisę apie bet kurį pasiūlytą
statymą ir/ar statymo sumą informuoti lažybų organizatorių ir, atsižvelgdamas į gautus
nurodymus, arba priimti pasiūlytą statymą, arba pasiūlyti lošėjui pakeisti statymą arba
statymo sumą. Lošėjui atsisakius pakeisti statymą arba statymo sumą, statymas iš lošėjo
nepriimamas.
31. Statymams "Gyvai" galioja visos šio reglamento nuostatos, išskyrus šio reglamento
nuostatas, reguliuojančias pasekmes, kurias sukelia statymo atlikimas prasidėjus įvykiui
bei nuostatas, įgalinančias lošėją per nustatytą laikotarpį anuliuoti savo statymą.
III SKYRIUS
LAŽYBŲ TAISYKLĖS

PIRMASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI LAŽYBŲ DALYVIAMS
32. Lažybose gali dalyvauti tik lošėjai, ne jaunesni nei 18 metų, susipažinę ir sutinkantys su
šiuo reglamentu. Lažybų organizatorius turi teisę reikalauti asmens amžių patvirtinančio
dokumento. Lažybų tarpininkui kilus pagrįstam įtarimui dėl lošėjo amžiaus, pareiga
įrodyti atitinkamo amžiaus buvimą tenka lošėjui.

33. Lažybose negali dalyvauti asmenys (patys, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą
įgaliojimą) - lažybų organizatoriaus steigėjai, akcininkai, juos kontroliuojantys asmenys,
lažybų organizatoriaus stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir visi lažybų organizatoriaus
darbuotojai, o taip pat betarpiški lažybų įvykių, dėl kurių lažinamasi, dalyviai.
34. Reglamento nežinojimas negali būti lažybų anuliavimo pagrindas.

ANTRASIS SKIRSNIS
LAŽYBŲ KOEFICIENTAI IR LAŽYBŲ PASIŪLA

35. Lažybų įvykių koeficientus ir kitą su lažybų įvykiu susijusią informaciją lažybų
organizatorius pateikia lažybų punktuose ir papildomai kitu būdu, pvz., UAB „Orakulas“
publikacijose, svetainėje.
36. Lažybų įvykio koeficientas, nustatytas tam tikrai lošėjo pasirenkamai lažybų įvykio
baigčiai („1“, „0“ arba „X“, „2“) yra laimėjimui apskaičiuoti naudojamas koeficientas.
37. Visi lažybų įvykiai, lažybų įvykių baigtys, lažybų koeficientai, laikas, iki kurio
sudaromos lažybos, yra pateikiami lažybų pasiūloje, laikantis nustatytos tvarkos:
37.1.

Lažybų įvykio numeris.

37.2.

Lažybų įvykio dalyviai.

37.3.

Lažybų įvykių grupė, vienijanti tam tikros rūšies lažybų įvykius.

37.4.

Galimi lažybų įvykio baigčių interpretavimai:

37.4.1. Indeksas ("1"), kuriuo žymima pirmuoju sąraše nurodyto lažybų įvykio
dalyvio pergalė.
37.4.2. Indeksas("0" arba "X"), kuriuo žymima įvykio baigtis lygiosiomis.
37.4.3. Indeksas ("2"), kuriuo žymima antruoju sąraše nurodyto lažybų įvykio dalyvio
pergalė.
37.5.
Reglamento 37.4. punkte aprašytų galimų lažybų įvykio baigčių atveju
kiekvienos iš galimų lažybų įvykio baigčių lažybų koeficientai nurodomi po
atitinkamos lažybų įvykio baigties indeksu.
37.6.
Lažybų organizatorius, kiekvieną kartą prieš sudarant lažybas, gali įvesti
kitokį negu 37.4. punkte aprašyta pasirenkamų galimų įvykių baigčių interpretavimą,
prieš sudarant lažybas apie tai informuodamas suinteresuotus lošėjus.
37.7.
Lažybų įvykio baigčių interpretavimas gali numatyti koeficientą, kuris bus
taikomas statymo sumos grąžinimo su koeficientu skaičiavimui, esant lažybų įvykio
baigties interpretavime nurodytoms aplinkybėms. Pavyzdžiui, krepšinio rungtynėse
lažinantis dėl bendros abiejų komandų taškų sumos gali būti siūlomos šios baigtys: 1
- mažiau nei nurodyta bendra abiejų komandų taškų suma, 2 - daugiau nei nurodyta
bendra abiejų komandų taškų suma. Jei abiejų komandų pelnytų taškų suma sutaps su

nurodytąja, lošėjui (nepriklausomai nuo jo pasirinktos įvykio baigties - 1 arba 2) bus
išmokamas statymo sumos grąžinimas su koeficientu, pritaikant koeficientą,
nurodytą lažybų įvykio baigties interpretavime.
37.8. Lažybų įvykio data ir laikas.
38. Lažybų pasiūla skelbiama lažybų organizatoriaus lažybų punktuose ir svetainėje.
39. Lažybų pasiūla lažybų punkte yra laikoma viešai, taip, kad kiekvienas pageidaujantis
dalyvauti lažybose su ja galėtų susipažinti.
40. Lažybų pasiūloje lažybų įvykių dalyvių (sportininkų, asmenų, komandų, partijų ir pan.)
pavadinimai rašomi vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio
19 d. nutarimo Nr. 60 nuostatomis. Lažybų organizatorius turi teisę daryti pakeitimus ir
pataisymus lažybų pasiūloje. Lažybų pasiūla yra atnaujinama pasikeitus bet kuriems iš
lažybų pasiūlos lažybų įvykių duomenų. Lošėjas gali lažintis tik remdamasis paskutiniu
lažybų organizatoriaus pateikiamu lažybų pasiūlos variantu.
41. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų įvykio esmės, negali būti lažybų
anuliavimo pagrindu.
42. Lošėjas turi teisę tartis su lažybų organizatoriumi dėl kitokio nei lažybų pasiūloje
pateikiamo lažybų įvykio koeficiento telefonu, per lažybų tarpininką ar kitais būdais
perduodamas savo pageidavimą lažybų organizatoriaus centrinio biuro darbuotojams.
Gavus lažybų organizatoriaus sutikimą dėl lošėjo pageidaujamo lažybų įvykio
koeficiento, lažybos yra sudaromos nustatant sutartą lažybų koeficientą.
TREČIASIS SKIRSNIS
STATYMŲ RŪŠYS IR TIPAI
43. Statymai skirstomi į rūšis: paprastus ir kombinuotus, sąlyginius, sisteminius statymus ir
statymą „grandinėlė“.
44. Paprasto statymo metu Lošėjas atlieka statymą už vieno pasirinkto lažybų įvykio baigtį,
nurodydamas spėjamą variantą („1“, „2“,„0“ arba „X“). Lošėjo laimėjimas priklauso tik
nuo šio vienintelio lažybų įvykio baigties spėjimo teisingumo.
45. Kombinuoto statymo metu Lošėjas atlieka statymą už 2-20 įvykių baigtis, nurodydamas
spėjamus kiekvieno lažybų įvykio baigčių variantus („1“,„0“ arba „X“,„2“). Vienų lažybų
metu kiekvienas lažybų įvykis gali būti nurodytas tik vieną kartą. Lošėjas laimi tik
teisingai nurodęs visų lažybų įvykių baigtis.
45.1. Statymas "Lažybų gurmanams" - tai kombinuoto statymo tipas, kuomet lažybų
įvykiui, kurio baigtis yra spėjama tą dieną, nustatomas aukštesnis lažybų
koeficientas ir šis koeficientas yra taikomas tik tuo atveju, jei Lošėjas, atlikdamas
kombinuotą statymą, vienoje lažybų kortelėje spėja ne mažiau kaip Bendrovės
tam kalendoriniam laikotarpiui (dienai, savaitei, mėnesiui ir t.t.) nustatytą lažybų
įvykių baigčių skaičių. Statymai "Lažybų gurmanams" bei lažybų įvykių baigčių
skaičius kalendoriniam laikotarpiui skelbiami lažybų pasiūloje Bendrovės lažybų
punktuose ir svetainėje. Lažybų bei įvykių baigčių skaičius ir laikotarpis yra
nustatomas direktoriaus įsakymu.

45.2. 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: Tarkime, 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.
46. Sisteminio statymo metu Lošėjas atlieka statymą už pasirinktų lažybų įvykių baigtis iš
kelių pasirinktų lažybų įvykių grupės, nurodydamas, kiek mažiausiai iš spėjamų lažybų
įvykių baigčių turi būti nurodytos teisingai, kad Lošėjas būtų šių lažybų laimėtojas.
Sisteminio statymo metu Lošėjas taip pat nurodo vieną iš galimų sistemų, iš naudojamų
sistemų tipų sąrašo, patvirtinto lažybų organizatoriaus vadovo. Sistemų tipų sąrašas
skelbiamas lažybų punktuose ir svetainėje.
47. „Grandinėlė” – tai 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 „grandinėlės”
statymo lažybų įvykio baigtį. Kitiems statymams atlikti naudojami pinigai iš ankstesnių
„grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimų. Pirmuoju statymu laikoma
pirmoji „grandinėlės” statyme pasirinkta įvykio baigtis, o ne anksčiausiai įvyksiantis
lažybų įvykis. Pirmojo „grandinėlės” 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 „grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimų. Visi
statymai yra vienodo lošėjo pasirinkto dydžio, kuris lygus statymui, atliekamam už pirmo
„grandinėlės“ statymo lažybų įvykio baigtį, išskyrus tuo atveju, „grandinėlės” statymo
lažybų įvykių baigčių bendras laimėjimas yra mažesnis nei reikalinga statymui atlikti,
statymui naudojama likutinė suma. Tuo atveju, kai „grandinėlės” statymo lažybų įvykių
baigčių bendras laimėjimas tampa lygus nuliui, „grandinėlės” statymas laikomas
pralaimėtu. Įvykus paskutiniam lažybų įvykiui, lošėjui yra išmokama likusi visų
„grandinėlės” statymo lažybų įvykių baigčių laimėjimo suma, iš kurios atskaityti statymai
už antrąjį ir kitas lažybų įvykių baigtis. „Grandinėlės” statymo pavyzdys: lošėjas
pasirenka 5 (penkis), vienas nuo kito nepriklausančius lažybų įvykius ir atlieka 4 Eur
statymą už pirmą „grandinėlės” statyme nurodyto lažybų įvykio baigtį. Po laimėto pirmo
lažybų įvykio (jo koeficientas lygus 2), lošėjas turi 8 Eur laimėjimą (4 Eur statymas x
(padauginta) 2 koeficientas). Tuomet 4 Eur paliekami kaip laimėjimas, o likę 4 EUR
automatiškai skiriami statymui už antro lažybų įvykio baigtį. Įvykus antram lažybų
įvykiui (koeficientas 1,5) ir lošėjui laimėjus 6 Eur, 4 Eur automatiškai statomi už trečiojo
lažybų įvykio baigtį, o 2 Eur lieka kaip laimėjimas. Bendras laimėjimas atskaičius sumą
sekančiam statymui jau yra 6 Eur. Pralaimėjus trečiąją lažybų įvykio baigtį, 4 Eur
statymui už ketvirtojo (koeficientas 3) lažybų įvykio baigtį yra skiriama iš likusios

bendros laimėjimų dalies. Laimėjus ketvirtąją lažybų įvykio baigtį – 12 Eur, 4 Eur
statomi už penktojo lažybų įvykio baigtį, o 8 Eur lieka kaip laimėjimas. Pralaimėjus
statymą už penktą lažybų įvykio baigtį, lošėjui išmokama bendra likusi laimėjimų dalis,
atskaičius statymams skirtas sumas – 10 Eur.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
STATYMO SUMOS DYDIS
48. Minimali visų statymų suma – 0,30 Eur
49. Statymo suma gali turėti du reikšminius skaitmenis po kablelio, t.y. euras su euro centais
(pvz. 2 Eur 50 ct)
50. Atliekant sisteminius statymus bendra statymo suma yra lygi statymo sumos už vieną
lažybų įvykių kombinaciją ir kombinacijų, atitinkančių nurodytą sistemą, skaičiaus
sandaugai.
51. Maksimalus laimėjimas vienoms lažyboms yra lygus 15.000 Eur (penkiolika tūkstančių
eurų). Lažybos, kurių numatomas laimėjimas viršija 15.000 Eur, nesudaromos.
PENKTASIS SKIRSNIS
STATYMŲ ATLIKIMAS
52. Statymų sumos, priimamos tik lažybų organizatoriaus lažybų punktuose.
53. Lažinamasi tik dėl lažybų pasiūloje esančių lažybų įvykių.
54. Statymų sumos priimamos ir laimėjimai išmokami eurais.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
LAŽYBŲ KORTELĖ
55. Kiekviena lažybų kortelė identifikuojama unikaliu numeriu ir brūkšniniu kodu.
Spausdinama terminiu spausdintuvu ant specialaus popieriaus, kurio kita pusė
poligrafiniu būdu pažymėta lažybų organizatoriaus logotipu. Lažybų kortelėje pateikiama
tokia būtina informacija:
55.1.

lažybų kortelės numeris;

55.2.

pasirinktų lažybų įvykių numeriai (nuostata netaikoma statymams "Gyvai");

55.3.

lažybų įvykių pavadinimai;

55.4.

pasirinkta lažybų įvykio baigtis;

55.5.

pasirinktų lažybų įvykių baigčių lažybų koeficientai;

55.6.

statymo priėmimo tiksli data ir laikas;

55.7.

statymo suma;

55.8.

bendras lažybų koeficientas;

55.9.

galimas laimėjimas;

55.10.

duomenys apie lažybų organizatorių;

55.11.
vėliausiai įvyksiančio į lažybų kortelę įtraukto lažybų įvykio data ir (ar )
laikas.
56. Lažybų kortelėje gali būti pateikiama ir kita lošėjams svarbi informacija.
57. Lošėjas, norėdamas išsaugoti teisę gauti laimėjimą, privalo patikrinti ar lažybų kortelėje
nėra klaidų, t. y.:
57.1.

lažybų kortelėje pateikiama informacija atitinka atliktą statymą.

57.2.
lažybų kortelė turi brūkšninį kodą, taip pat įskaitomi visi tekstiniai ir skaitiniai
įrašai.
58. Lažybų organizatorius neprivalo patikrinti ar lažybų kortelėje pateikiama informacija apie
lažybų įvykius atitinka lošėjo pageidavimus. Jeigu Lošėjas pastebi išspausdintoje lažybų
kortelėje esančias klaidas, lažybų tarpininkas privalo anuliuoti statymą, remiantis 60
punkte nurodytais apribojimais statymų anuliavimui.
59. Draudžiama daryti bet kokius pakeitimus ant atspausdintos lažybų kortelės. Už lažybų
kortelės klastojimą baudžiama pagal galiojančius įstatymus. Už lažybų kortelės saugumą
ir jos turėjimą atsako Lošėjas, kuriam buvo išduota kortelė.
60. Lošėjas gali anuliuoti savo statymą per 5 minutes nuo statymo priėmimo laiko ir tik tame
lažybų punkte, kuriame jis buvo atliktas, jei per tą laiką neprasidėjo lažybų įvykis, už kurį
statoma, arba lažybų punktas nėra uždaromas pasibaigus darbo laikui. Norėdamas
anuliuoti statymą, Lošėjas privalo pateikti lažybų tarpininkui lažybų kortelę ir kasos
kvitą. Lošėjas neturi teisės anuliuoti atlikto statymo, kuomet bent vienas į statymą
įtrauktas lažybų įvykis patenka į statymų „Gyvai“ kategoriją.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
LAŽYBŲ APRIBOJIMAI
61. Lažybų organizatorius turi teisę:
61.1.
sustabdyti lažybų sudarymą bet kokiems lažybų įvykiams ir bet kokioms
lažybų įvykio baigtims („1“, „0“ arba „X“, „2“);
61.2.
šiame Reglamente ar galiojančiuose norminiuose teisės aktuose nustatytais
atvejais arba esant kitoms svarbioms aplinkybėms, galinčioms įtakoti lošėjo arba lažybų
organizatoriaus teisėtus interesus, apriboti statymo sumos dydį lažybų įvykiams ar
lažybų įvykių kombinacijoms;
61.3.

apriboti lažybų įvykių skaičių kombinuotame statyme;

61.4.
nurodyti lažybų įvykius ir apibrėžti šių lažybų įvykių skaičių, kuris gali būti
lažybų objektu (pvz., mažiausiai 3 lažybų įvykiai);
61.5.
Nurodyti lažybų įvykių, kurių konkrečiose lažybose gali būti apibrėžtas
skaičius, lažybų koeficientų ribas (pvz., draudžiama lažintis už lažybų įvykius, kurių
lažybų koeficientai yra mažesni nei 1.10).
62. Apribojimai, nurodyti 61punkte, yra nurodomi lažybų pasiūloje.

63. Vienų lažybų metu negalima lažintis dėl lažybų įvykio baigčių, kurios viena kitai
prieštarauja, pvz., lažintis dėl tos pačios komandos pergalės ir pralaimėjimo. Taip pat
vienų lažybų metu negalima lažintis dėl lažybų įvykių, kurių lažybų įvykio baigtys yra
tiesiogiai susiję. Pavyzdžiui lažybų įvykių Komanda 1 rungtynėse nugalės Komandą 2 ir
Komanda 1 rungtynėse nugalės Komandą 2 rezultatu 1:0 baigtys tiesiogiai susiję, todėl
vienų lažybų metu negalima dėl jų abiejų lažintis.
64. Vienų lažybų metu bet kuris lažybų įvykis gali būti nurodytas tik vieną kartą.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
LAIMĖJIMŲ SKAIČIAVIMAS IR IŠMOKĖJIMAS
65. Teisė į laimėjimą atsiranda teisingo lažybų įvykių baigčių atspėjimo atveju, laikantis visų
šio reglamento reikalavimų.
66. Jei lažybų mokestis skaičiuojamas nuo statymo sumos, tai laimėjimas yra lygus statymo
sumos ir lažybų bendro lažybų koeficiento sandaugai, t.y. Bendras lažybų koeficientas x
statymo suma = Laimėjimas.
67. Jei lažybų mokestis skaičiuojamas nuo laimėjimo, laimėjimas nustatomas žemiau
nurodyta tvarka:
67.1.
Laimėjimas paprastų ir kombinuotų statymų atveju yra apskaičiuojamas
atimant lažybų organizatoriaus nustatyto lažybų mokesčio sumą iš statymo sumos ir
bendro lažybų koeficiento sandaugos.
67.1.1. Laimėjimo nustatymas paprasto statymo atveju:
Bendras lažybų koeficientas x statymo suma - Lažybų mokestis = Laimėjimas
Jei Lošėjas lažinsis sumokėdamas 10 Eur už lažybų įvykio baigtį, kurios lažybų
koeficientas yra 1.50, o lažybų organizatoriaus nustatytas lažybų mokestis yra
10% nuo statymo sumos ir lažybų koeficiento sandaugos, tai atspėjus lažybų
įvykio baigtį laimėjimas bus apskaičiuojamas: 1.50 x 10 Eur - 1.50 x 10% x 10
Eur = 13.50 Eur
67.1.2. Laimėjimo nustatymas kombinuoto statymo atveju:
Bendras lažybų koeficientas x statymo suma - Lažybų mokestis = Laimėjimas
Bendras lažybų koeficientas gaunamas sudauginus atskirus lažybų koeficientus.
Jei kombinuotame statyme Lošėjas lažinosi už trijų lažybų įvykių rezultatus,
sumokėdamas 20 Eur įmoką, kur lažybų koeficientai atitinkamai yra 1.50, 2.30 ir
2.00, o lažybų organizatoriaus nustatytas lažybų mokestis yra 10% nuo statymo
sumos ir bendro lažybų koeficiento sandaugos, tai teisingo spėjimo atveju
laimėjimas bus: 1.50 x 2.30 x 2.00 x 20 Eur - 1.50 x 2.30 x 2.00 x 10% x 20 Eur
= 124.2
Sisteminio statymo atveju laimėjimas išmokamas tada, kai bent viena lažybų
kombinacijų buvo atspėta. Laimėjimas sisteminio statymo atveju
apskaičiuojamas sudauginus statymo už vieną kombinaciją sumą su atspėtų

kombinacijų lažybų koeficientų suma ir atėmus lažybų organizatoriaus nustatytą
lažybų mokestį.
67.1.3. Laimėjimo nustatymas sisteminio statymo atveju:
SK x vienos kombinacijos statymo suma - Lažybų mokestis = Laimėjimas
Kur SK reiškia teisingai atspėtų kombinacijų bendrų koeficientų suma.
Pavyzdys SK: pasirinktos 4 lažybų įvykių A,B,C,D baigtys, kurių lažybų
koeficientai atitinkamai yra 2.30, 3.00, 2.00 bei 1.50 ir sudaroma sistema „2 iš
4“. Sistemą sudaro 6 kombinacijos, kurių kiekviena sudaryta iš 2 lažybų įvykių
baigčių AB, AC, AD, BC, BD, CD. Spėjant 4 lažybų įvykių baigtis, viena iš 4
lažybų įvykių baigčių buvo neatspėta pvz. A. Tokiu atveju atspėtos bus
kombinacijos BC, BD, CD. Bendras sistemos lažybų koeficientas bus
apskaičiuojamas sumuojant atspėtų kombinacijų bendrus koeficientus: (3.00x2)
+ (3.00x1.50)+(2.00x1.50)=13.50.
Laimėjimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Laimėjimas = vienos kombinacijos statymo suma x atspėtų kombinacijų
koeficientų suma - (vienos kombinacijos statymo suma x atspėtų kombinacijų
koeficientų suma x lažybų mokestis). Jei lažinantis už kombinaciją sumokami 2
Eur, o lažybų mokestis nustatytas 5%, tai laimėjimas bus lygus: 2 x 13.50 - (2 x
13.50 x 0.05) = 25.65 Eur.
68. Kadangi statymo suma gali turėti 2 reikšminius skaitmenis po kablelio, laimėjimą taip pat
suapvalinsime iki 2 skaitmenų po kablelio, t.y. eurų ir euro centų; jei trečias skaitmuo po
kablelio yra 5, tai skaičius apvalinamas į didesnę pusę.
69. Laimėjimai išmokami iš karto visuose lažybų punktuose jų darbo metu, lažybų
organizatoriui paskelbus oficialų lažybų įvykio rezultatą.
70. Laimėjimai išmokami pateikus lažybų kortelę. Lažybų kortelės sugadinimas, neleidžiantis
jos identifikuoti, sąlygoja teisės į laimėjimą praradimą. Lošėjas privalo patikrinti gautą
laimėjimą neatsitraukęs nuo lažybų punkto, išmokėjusio laimėjimą, kasos ir nedelsiant
pateikti visas pretenzijas, susijusias su laimėjimo dydžiu. Vėliau pretenzijos, susijusios su
išmokėto laimėjimo dydžiu, išmokėta valiuta (eurais) ir piniginių ženklų kokybe,
nepriimamos. Atsiimdamas laimėjimą grynais pinigais, Lošėjas privalo pateikti savo
asmens dokumentą, jei to reikalauja lažybų tarpininkas.
71. Laimėjimai neišmokami ir statymo sumos negrąžinamos pateikus lažybų korteles, kurių
autentiškumo neįmanoma nustatyti, taip pat paaiškėjus, kad Lošėjas nesilaikė šio
reglamento nuostatų.
72. Lažybų organizatorius gali sustabdyti laimėjimo išmokėjimą terminui, ne ilgesniam nei
30 dienų, jei kyla įtarimų dėl lažybų kortelės pateikėjo įgaliojimų ja disponuoti, o taip pat
dėl įrašų, esančių lažybų kortelėje.
73. Lošėjo reikalavimu, lažybų organizatorius privalo išrašyti Valstybinės mokesčių
inspekcijos patvirtintą nustatytos formos pažymą apie jo laimėjimą.

74. Lošėjas gali atsiimti laimėjimą per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo
lažybų įvykio rezultato paskelbimo lažybų organizatoriaus lažybų punktuose ar lažybų
organizatoriaus internetinėje svetainėje www.orakulas.lt 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.
DEVINTASIS SKIRSNIS
REZULTATŲ NUSTATYMAS
75. Atsižvelgiant į lažybų organizatoriaus paskelbtus oficialius lažybų įvykio rezultatus
nustatomos atspėtos ir neatspėtos lažybos. Vėlesni nagrinėjimai (protestai, dopingo
kontrolės ir kt.) nekeičia pirmiau priimto oficialaus rezultato.
76. Jei lažybų įvykis, kurio nereglamentuoja laiko trukme (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).
77. 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 1.0 kombinuotų ir sisteminių statymų atveju (žr. III
skyriaus 9 skirsnį).
78. 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 pačią vietą (pvz., jei sportininkai A ir B užėmė tą pačią vietą, tai
laikoma, kad laimėtoju yra tiek sportininkas A, tiek ir sportininkas B), o lažybų
koeficientas dalinamas iš lažybų įvykio dalyvių, užėmusių tą pačią vietą, skaičiaus.
79. Kai pasikeičia lažybų įvykio rangas (pvz., taurės varžybos pakeičiamos draugiškomis),
oficialiu rezultatu pripažįstamas rezultatas, gautas naujo rango varžybose.
80. Jei lažybų įvykis buvo atidėtas, tai oficialus rezultatas neskelbiamas, o sudarytos lažybos
laikomos galiojančiomis lažybų metu galiojusiais lažybų koeficientais.
81. Lažybų įvykio rezultatas nelaikomas oficialiu rezultatu, jei lažybų įvykis prasidėjo prieš
datą ir laiką, nurodytą lažybų pasiūloje, o visos lažybos buvo sudarytos vėliau nei jis
prasidėjo (žr. III skyriaus 9 skirsnį)
82. Jeigu lažybų organizatoriaus lažybų įvykio rezultatas bus neteisingas - skirsis nuo
oficialaus lažybų įvykio rezultato (išskyrus 75 punkte įvardintus atvejus, kai oficialus
rezultatas keičiamas po vėlesnių nagrinėjimų), teisingu bus laikomas oficialus lažybų
įvykio rezultatas.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
LAŽYBŲ ANULIAVIMAS. STATYMO SUMŲ GRĄŽINIMAS
83. Lažybų organizatorius anuliuoja lažybas paprastų statymų atveju ir privalo grąžinti
statymo sumą lošėjui, taip pat sumokėtą lažybų mokestį, jei lažybų mokestis
skaičiuojamas nuo statymo sumos, kai:

83.1.
Lažybos buvo sudarytos vėliau nei prasidėjo lažybų įvykis, už kurį lažinamasi.
Statymo „Gyvai" atveju lažybos anuliuojamos tik tuo atveju, jei jos buvo sudarytos
po lažybų įvykio pabaigos arba po to, kai buvo nutrauktas lažybų sudarymas priimant
statymus „Gyvai". Lažybų organizatorius nėra atsakingas už rodomų rungtynių
(mačo) eigoje rezultatų (ar bet kurios kitos informacijos rodomos lažybų
organizatoriaus „švieslentėje"), tikslumą. Norint gauti patikimesnę ir laiku
pateikiamą informaciją susieta su dabartiniu rungtynių (mačo) rezultatu, į kurį yra
priimami statymai „Gyvai", rekomenduojame naudotis alternatyviais informacijos
šaltiniais.
83.2.

Lažybų įvykis atšauktas.

83.3.
Lažybų įvykis buvo klaidingai lažybų organizatoriaus apibrėžtas lažybų
pasiūloje (pvz., toks lažybų įvykis negalėjo vykti).
83.4.
Nėra galimybės nustatyti oficialaus lažybų įvykio rezultatą pagal šio
reglamento 75-79 punktų nuostatas arba įvyksta aplinkybės, apibrėžtos šio
reglamento 83 punkte.
83.5.
Vienų lažybų metu buvo lažintasi dėl įvykių, kurių lažybų įvykių baigtys yra
tiesiogiai susiję.
83.6.
Statymų suma negrąžinama lošėjui, dėl klaidingai apibrėžto lažybų pasiūloje
lažybų įvykio laiko ar datos, kuri gali skirtis nuo realaus įvykio pradžios. Įvykio
pradžios data ir laikas, kuris nurodomas pasiūloje yra tik informacinio pobūdžio.
83.7.
Lažybų organizatorius neatsako už tikslius žaidėjų, komandų bei miestų, kur
vyksta varžybos, pavadinimus.
84. Jei kombinuotuose ir sisteminiuose statymuose yra lažybų įvykiai, kurie atitinka 83 šio
skyriaus punkte apibrėžtas sąlygas, tai šių įvykių koeficientai nustatomi 1.00.
85. Jei varžybų metu organizatoriai ar teisėjai pakeičia jų nuostatas, rungtynių 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.
86. Esant pagrįstam įtarimui, kad lažybų įvykio rezultatas buvo pasiektas dėl nesąžiningo
lažybų įvykio dalyvių susitarimo („parduotos varžybos“), laimėjimų išmokėjimas Lažybų
organizatoriaus vadovo raštišku sprendimu (įsakymu) yra sustabdomas iki tol, kol
nurodytos sporto šakos federacija ar kita kompetentinga institucija paskelbs išvadą,
patvirtinančią arba paneigiančią kilusius įtarimus. Lažybų organizatorius, vadovo
įsakymą sustabdyti laimėjimų išmokėjimą, paskelbia viešai savo lažybų punktuose bei
interneto Svetainėje. Jeigu kilę įtarimai patvirtinami, tai visi lažybų įvykiai, susiję su
nesąžiningai vykusiomis varžybomis, yra laikomi anuliuoti, jų koeficientus prilyginant 1.
87. Lažybos, kurios yra sudarytos dėl beisbolo varžybų, yra iškart anuliuojamos, jei jos
neprasideda lažybų pasiūloje nustatytu laiku. Šiuo atveju netaikoma atidėto įvykio
taisyklė.
88. Jeigu Lažybų organizatorius, sudarydamas lažybas su lošėju, suklydo iš esmės
(akivaizdžiai klaidingas lažybų koeficientas, praleistas kablelis, pranašume teigiamas

ženklas sukeistas su neigiamu, papildoma lažybų įvykio pasiūla neatitinka pagrindinių to
paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, suminis, pranašumas ir pan.), baigties
koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų bendrovių
pasiūloje, įskaitant tuos, kuriuos siūlo UAB „Top Sport", UAB „Lošimų strateginė
grupė", statymo priėmimo metu) ir šią klaidą Lažybų organizatorius nustatė, tai lažybos
yra anuliuojamos. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Lažybų organizatorius
paskelbia viešai savo interneto svetainėje bei lažybų punktuose. 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. Visi ginčai tarp lošėjų ir Lažybų organizatoriaus tokiu atveju sprendžiami
šalių tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, VII skyriuje nustatyta tvarka.
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
STATYMO IŠPIRKIMAS „CASH-OUT“
89. 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.
90. 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.
91. 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.
92. 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 93 arba
94 punktų nuostatos.
93. Lošėjui, pasinaudojusiam Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti Statymą atsiimant dalį
laimėjimo ir atlikus veiksmus, nurodytus Reglamento 91punkte, 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.
94. Lošėjui, pasinaudojusiam Bendrovės sudaryta galimybe išsipirkti Statymą atsiimant dalį
Statymo sumos, ir atlikus veiksmus, nurodytus Reglamento 91 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.
95. Statymo išsipirkimo galimybės laikomos Bendrovės lažybų pasiūlos dalimi ir lošėjams
nėra privalomos.
96. 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.
IV SKYRIUS
ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS
97. Jei šio skyriaus Lažybų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies
nuostatoms, taikomos šiame skyriuje nurodytos Lažybų organizavimo nuostatos.
PIRMASIS SKIRSNIS
TENISAS
98. Jei vienas iš lažybų įvykio dalyvių nepradėjo žaisti numatytų teniso varžybų (pvz.
diskvalifikacija, trauma ar kt.) - lažybos anuliuojamos.
99. Jeigu teniso varžybos nutrauktos ir nepabaigtos tą pačią dieną, o 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.
100.

Jei teniso varžybos prasidėjo, bet yra nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar kt.):

100.1.

Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.

100.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

100.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

101.

Įvykyje „Susitikimą laimės žaidėjas, pralaimėjęs pirmą setą“:

101.1.
Statymų sumos grąžinamos, jeigu kuris nors žaidėjas pasitraukia arba
diskvalifikuojamas nesibaigus pirmam setui.
101.2.
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.
102.

Įvykyje „Susitikimą laimės žaidėjas, laimėjęs pirmą setą“:

102.1.
Statymų sumos grąžinamos, jeigu kuris nors žaidėjas pasitraukia arba
diskvalifikuojamas nesibaigus pirmam setui.
102.2.
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.

103. Jei teniso porų varžybose vienas iš dalyvių atsisako dalyvauti arba komandinėse porų
varžybose vienas žaidėjas pakeičiamas kitu, lažybos anuliuojamos.
104. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo
nurodyti teniso komandų pavadinimai, lažybos nėra anuliuojamos.
105. Jei komandinėse teniso varžybose keičiasi varžybų formatas ( pvz. vietoj varžybų iki
3 laimėtų setų, žaidžiamos varžybos iki 2 laimėtų setų) lažybos anuliuojamos.
106. Lažyboms neturi įtakos danga, ant kurios vyksta teniso varžybos (net jei lažybų
pasiūloje ir buvo nurodyta kita danga)
106.1.
Įvykyje „Aukštesnė vieta turnyre" tenisininkams iškritus iš turnyro tame
pačiame etape (pvz., abu tenisininkai pralaimi turnyro pusfinalyje) lažybos
anuliuojamos.
106.2.
Įvykyje „Grand Slam pergalės" tenisininkas privalo dalyvauti visuose tų metų
„Grand Slam" turnyruose, kitu atveju lažybos anuliuojamos.
106.3.
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.
107.

Šios nuostatos taikomos tik statymams „Gyvai":

107.1.
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.
107.2.
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.
107.3.
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:
107.3.1.

Susitikimo, seto ir geimo nugalėtojas.

107.3.2.

Susitikimo, setų ir geimų pranašumas.

107.3.3.

Susitikimo ir seto geimų suma.

107.3.4.

Tikslus susitikimo, seto ir geimo rezultatas.

107.4.

Statymai lieka galioti šiais atvejais:

107.4.1.

Teniso aikštelės dangos pakeitimas;

107.4.2.

Teniso susitikimo vietos pakeitimas;

107.4.3.

Pakeitimas atviros aikštelės į aikštelė uždarose patalpose.

107.5.
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.
107.6.
Jeigu teniso varžybos nutrauktos ir nepabaigtos tą pačią dieną, o yra atidėtos,
lažybos neanuliuojamos iki tol, kol nebus sužaistos tos varžybos šiame turnyre arba
vienas iš dalyvių nepareikš apie atsisakymą dalyvauti varžybose.
107.7.
Jei teniso susitikime keičiasi varžybų formatas (pvz., vietoje varžybų iki 3
laimėtų setų, žaidžiamos varžybos iki 2 laimėtų setų) lažybos anuliuojamos.
ANTRASIS SKIRSNIS
FUTBOLAS
108. Lažybų baigtys futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių
laiką (neskaitant pratęsimo laiko, baudinių serijos).
109. Jei futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
109.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

109.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

110. Jeigu žaidėjui parodoma pakartotinai 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.
111. 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.
112.

Žaidėjas, įmušęs įvartį į savo komandos vartus (own goal) nelaikomas įmušusiu įvartį.

113. Įskaitomos tik geltonos kortelės, parodytos tuo metu aikštėje esantiems žaidėjams.
Geltonos kortelės, parodytos atsarginiams žaidėjams, treneriams arba komandų
aptarnaujančiam personalui nėra įskaitomos.
114. Statymai už individualų žaidėjo pasirodymą (pražangų, geltonų arba raudonų kortelių
skaičius ir t. t.) galioja tik tada, jei žaidėjas rungtynes pradeda startinėje sudėtyje.
115.

Įvarčiu yra skaitomas tik tas įvartis, kurį žaidėjas įmušė į kitos komandos vartus.
Futbolas, Krepšinis, Ledo ritulys, Beisbolas, Autosportas, Rankinis (Gyvai)
Šios nuostatos taikomos tik statymams "Gyvai".

116. 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.

117. Jeigu žaidėjui parodoma pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai
skaičiuojama tik raudona kortelė.
118. Visose krepšinio varžybose statymai galioja visoms rungtynėms (įskaitant galimus
pratęsimus), jei nėra nurodyta kitaip Lažybų pasiūloje. Totalų ir forų statymai galioja
visoms rungtynėms (įskaitant galimus pratęsimus). Išimtį sudaro tie atvejai, kai duodama
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).
119. Lažybų įvykiai laikomi įvykusiais, jeigu jie yra nebaigti, tačiau juose sužaista ne
mažiau, kaip 40 min. (NBA) ir 35 min. (visur kitur). Totalų ir forų statymai galioja
visoms rungtynėms.
Ledo ritulys
120. 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.
Beisbolas
121. Statymai priimami visam rungtynių laikui (su pratęsimais). 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 turi būti sužaisti bent 5 kėliniai.
Autosportas
122. 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, koeficientas prilyginamas 1.
Rankinis
123.

Visose rankinio varžybose statymai galioja visų rungtynių pagrindiniam laikui.
TREČIASIS SKIRSNIS

BEISBOLAS
124. Lažybos, kurios yra sudarytos dėl beisbolo varžybų, yra iškart anuliuojamos, jei jos
neprasideda lažybų pasiūloje nustatytu laiku. Šiuo atveju netaikoma atidėto įvykio
taisyklė.
124.1.
Lažybų baigtys beisbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių
laiką t. y. įskaitant pratęsimus.
125. Jei beisbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
125.1.
Statymai už įvykius, kurie įvykę pagal konkretaus sporto (ir/arba rungtynių)
reglamentą, lieka galioti.
125.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti yra grąžinamos.

126. 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.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
AMERIKIETIŠKAS FUTBOLAS
127. Lažybų baigtys amerikietiškojo futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą
rungtynių laiką, t. y. įskaitant pratęsimus, išskyrus įvykį - „Rungtynių pusė / rungtynės“.
128. Jei amerikietiškojo futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz.
diskvalifikacija, komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
128.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

128.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

129. 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.
PENKTASIS SKIRSNIS
FORMULĖ-1, AUTO – MOTO LENKTYNĖS
130. 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.
131. Lenktynių pradžia laikomas signalas pradėti apšilimo ratą. Jeigu lenktynininkas
nepajuda į apšilimo ratą (įskaitant startą iš boksų), su juo susijusios lažybos yra
anuliuojamos.

132. Lenktynių rezultatai fiksuojami remiantis pirminiu klasifikacijos protokolu, paskelbtu
iš karto po lenktynių (tolimesnės diskvalifikacijos ar baudos neturi įtakos).
133. Jeigu lenktynės nutraukiamos joms nepasibaigus, rezultatai fiksuojami remiantis
oficialiai patvirtintais lenktynių rezultatais.
134. Jeigu lenktynės nutraukiamos ir nepratęsiamos, o lenktynių oficialūs rezultatai
nepatvirtinami, susijusios lažybos yra anuliuojamos.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ŠUNŲ (ŽIRGŲ) LENKTYNĖS
135. Lažybų organizatoriaus lažybų punktuose, įdiegus specialią įrangą, galima lažintis dėl
šunų ( žirgų ) lenktynių. Transliuojamas realių lenktynių įrašas.
136. 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).
137. Šunų (žirgų) lenktynių vaizdo įrašą speciali programinė įranga parenka atsitiktine
tvarka iš šunų (žirgų) lenktynių duomenų bazės ir transliuoja lažybų punkte esančiame
ekrane.
138. 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.
139. 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.
139.1.

Lažybose dėl 8 šunų ( žirgų ) lenktynių pasiūloje 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.
139.2.

Lažybose dėl 6 šunų ( žirgų ) lenktynių pasiūloje 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,
5arba 6.
Specialus statymas "Lyginis" - pirmojo atbėgusio šuns ( žirgo) numeris bus 2, 4
arba 6.
Specialus statymas "Nelyginis" -pirmojo atbėgusio šuns ( žirgo) numeris bus 1,
3arba 5.

139.3.

Lažybų kortelėje nustatoma:

139.3.1.

lažybų kortelės numeris;

139.3.2.

lažybų įvykio pavadinimas

139.3.3.

lažybų koeficientas;

139.3.4.

statymo priėmimo tiksli data ir laikas;

139.3.5.

statymo suma;

139.3.6.

bendras lažybų koeficientas;

139.3.7.

galimas laimėjimas;

139.3.8.

duomenys apie lažybų organizatorių;

139.4.

Lažybų kortelėje gali būti pateikiama ir kita lošėjams svarbi informacija.

139.5.
Lažybų kortelėje vaizduojamas lažybų įvykio pavadinimas "Nugalėtojas"
atitinka lažybų pasiūloje vaizduojamą lažybų įvykį "Laimėtojas".
140. Lažybos "Dvigubas" laimimos tik atspėjus, kuris šuo ( žirgas) atbėgs pirmas ir kuris
antras.

141. Lažybos "Trigubas" laimimos tik atspėjus, kuris šuo ( žirgas) atbėgs pirmas, kuris
antras ir kuris trečias.
142.

Šunų ( žirgų ) lenktynėse statymai "Gyvai" negalimi.

143. Pasibaigus lenktynėms, Ekrane rodomi lenktynių rezultatai. Lenktynių rezultatai
(unikalus bėgimo numeris, bėgimo data, pirmuoju , antruoju ir trečiuoju atbėgusių šunų
(žirgų ) numeriai bei lažybų koeficientai) taip pat saugomi ir specialioje programinėje
įrangoje.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
KITOS LAŽYBOS (LAŽYBŲ ĮVYKIAI)
144. 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 vaizdo įrašą. Lažybų įrenginiai atsitiktine tvarka parenka iš kitų lažybų
įvykių duomenų bazės vaizdo įrašus ir transliuoja lažybų punktuose esančiuose
ekranuose.
145. 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 kortelę lažybų tarpininkui, lažybų punkte.
146. Lažybos dėl kitų lažybų įvykių sudaromos (statymai atliekami ir priimami)
vadovaujantis bendra šiame reglamente nustatyta tvarka.
147.

Kitų lažybų įvykių rezultatai saugomi specialioje programinėje įrangoje.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
AUSTRALIŠKAS FUTBOLAS

148. Lažybų baigtys australiškojo futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį
rungtynių laiką.
149. 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.
150. Jei australiškojo futbolo varžybos prasidėjo,
diskvalifikacija, komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):

bet

buvo

151.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

152.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DEVINTASIS SKIRSNIS
BADMINTONAS

nutrauktos

(pvz.

153. Jei badmintono varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma
ar kt.):
153.1.

Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.

153.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

153.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DEŠIMTASIS SKIRSNIS
KREPŠINIS

154. Lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių laiką t.
y. įskaitant pratęsimus, išskyrus įvykius:
„Nugalės rungtynėse (pagrindinis laikas)“.
„Rungtynių pusė / rungtynės“.
154.1.
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.
154.2.
Atliekant statymus už rezultatyviausią varžybų pusę, jeigu abiejose varžybų
pusėse rezultatas yra vienodas, statymo suma už rezultatyviausią varžybų pusę yra
dalijama iš dviejų ir dauginama iš laimėjimo koeficiento.
155. Jei krepšinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
156.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

157.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
PAPLŪDIMIO FUTBOLAS
158. Lažybų baigtys paplūdimio futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį
rungtynių laiką (neskaitant pratęsimo laiko, baudinių serijos).
159. Jei paplūdimio futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
159.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

159.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS
BIATLONAS
160. Biatlono varžybų rezultatai fiksuojami remiantis pirminiu klasifikacijos protokolu,
paskelbtu iš karto po lenktynių / varžybų (tolimesnės diskvalifikacijos ar baudos neturi
įtakos).
TRYLIKTASIS SKIRSNIS
AKMENSLYDIS
161. Lažybų baigtys akmenslydžio varžybose nustatomos atsižvelgiant į visą rungtynių
laiką t. y. įskaitant pratęsimus.
162. Jei akmenslydžio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
162.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

162.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
DVIRAČIŲ LENKTYNĖS

163. Dviračių plento lenktynių varžybų rezultatai fiksuojami remiantis pirminiu
klasifikacijos protokolu, paskelbtu iš karto po lenktynių / varžybų (tolimesnės
diskvalifikacijos ar baudos neturi įtakos).
164. Etapo laimėtojas yra nustatomas etapo pabaigoje. Jeigu daugiau už 1 (vieną)
lenktynininką pasiekia finišo liniją tuo pačiu metu, yra laikoma, jog jie yra etapo
laimėtojai ir statymo suma yra dalijama iš dviejų ir dauginama iš laimėjimo koeficiento.
Jeigu etapas yra atšaukiamas, statymų sumos yra grąžinamos.
PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
SMIGINIS
165. Jei smiginio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar
kt.):
165.1.

Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.

165.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

165.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS
ŽOLĖS RIEDULYS

166. Lažybų baigtys žolės riedulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį
rungtynių laiką (neskaitant baudinių serijos).
167. Jei žolės riedulio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):

167.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

167.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
SALĖS FUTBOLAS

168. Lažybų baigtys salės futbolo varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį
rungtynių laiką (neskaitant pratęsimo laiko, baudinių serijos, auksinio įvarčio taisyklės).
169. Jei salės futbolo varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
169.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

169.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS
LEDO RITULYS

170. Lažybų baigtys ledo ritulio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių
laiką, išskyrus įvykius - Nugalės rungtynėse (įskaitant galimus pratęsimus, baudinių
serijas).
171. Jei ledo ritulio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
171.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

171.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

172. 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.
DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
PAPLŪDIMIO TINKLINIS
173. Jei paplūdimio tinklinio
diskvalifikacija, trauma ar kt.):

varžybos

prasidėjo,

bet

buvo

nutrauktos

(pvz.

173.1.

Pasitraukusiai arba diskvalifikuotai komandai užskaitomas pralaimėjimas.

173.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

173.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS
RANKINIS

174. Lažybų baigtys rankinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių
laiką (neskaitant pratęsimo laiko ar baudinių serijos).
175. Jei rankinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
175.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

175.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DVIDEŠIMTPIRMASIS SKIRSNIS
„REGBIO SĄJUNGA“ IR „REGBIO LYGA“

176. Lažybų baigtys regbio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką
(neskaitant pratęsimo laiko ar baudinių serijos).
177. Jei regbio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
177.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

177.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DVIDEŠIMTANTRASIS SKIRSNIS
SNUKERIS

178. Jei snukerio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma ar
kt.):
178.1.

Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.

178.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

178.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DVIDEŠIMTTREČIASIS SKIRSNIS
STALO TENISAS

179. Jei stalo teniso varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, trauma
ar kt.):
179.1.

Pasitraukusiam arba diskvalifikuotam žaidėjui užskaitomas pralaimėjimas.

179.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę. lieka galioti.

179.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
DVIDEŠIMTKETVIRTASIS SKIRSNIS
TINKLINIS

180. Jei tinklinio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija, komanda
atsisako tęsti varžybas ar kt.):
180.1.

Diskvalifikuotai komandai užskaitomas pralaimėjimas.

180.2.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

180.3.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.

180.4.

Įvykyje „Varžybas laimės komanda, pralaimėjusi pirmą setą“:

180.4.1.
Statymų sumos yra grąžinamos,
diskvalifikuojama nesibaigus pirmam setui.

jeigu

kuri

nors

komanda

180.4.2.
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.

DVIDEŠIMTPENKTASIS SKIRSNIS
VANDENSVYDYS
181. Lažybų baigtys vandensvydžio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį
rungtynių laiką (neskaitant pratęsimo laiko ar baudinių serijos).
182. Jei vandensvydžio varžybos prasidėjo, bet buvo nutrauktos (pvz. diskvalifikacija,
komanda atsisako tęsti varžybas ar kt.):
182.1.

Statymai už įvykius, kurie įvykę, lieka galioti.

182.2.

Statymų sumos už įvykius, kurie buvo nutraukti, yra grąžinamos.
V SKYRIUS
NUOLAIDOS STATYMAMS

183. Bendrovė turi teisę lošėjams taikyti nuolaidas, kurias galima skirti tik dalių įmokų,
skirtų Statymams lažybose atlikti, padengimui, pagal žemiau nurodytas nuolaidų taikymo
taisykles:
183.1.
Sprendimą taikyti nuolaidą/-as priima Bendrovės Generalinis direktorius savo
įsakymu (toliau – Įsakymas). Įsakyme nurodomos nuolaidų taikymo sąlygos ir kita
svarbi informacija (jeigu yra) apie taikomas nuolaidas.
183.2.
Įsakymas taikyti nuolaidas yra skelbiamas Bendrovės interneto tinklapyje ir/ar
Bendrovės lošimų organizavimo vietose.
183.3.
Įsakyme nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos,
nuolaidų kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.
183.4.
Nuolaida yra suteikiama tada, kai yra įvykdomos Įsakyme nurodytos
nuolaidos sąlygos. Nuolaidos sąlygos, jeigu tai numatyta Įsakyme, gali būti
įvykdomos tiek visa apimtimi, tiek ir dalimis ir nuolaida suteikiama įvykdžius
atitinkamas nuolaidos sąlygas ir jų dalį.
183.5.
Nuolaida lošėjams, atitinkantiems Įsakyme nurodytas nuolaidos taikymo
sąlygas, suteikiama Įsakyme nurodytą nuolaidos galiojimo laikotarpį padengiant tam
tikrą vieno ar kelių Statymų sumos dalį.

183.6.

Suteikta nuolaida yra registruojama Bendrovės duomenų bazėje.

183.7.
Kiekvienas lošėjas, pretenduojantis į nuolaidą, privalo būti identifikavęs save
užsiregistravimo būdu Bendrovėje (t. y. užpildęs užsiregistravimo formą (įskaitant,
bet tuo neapsiribojant, nurodęs savo kontaktinę informaciją), gavęs „Kliento kortelę“
ir ją pateikęs statymo atlikimo metu).
184. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo
metu, apie tai iš anksto pranešus Bendrovės interneto tinklapyje ir/ar Bendrovės lošimų
organizavimo vietose.
VI SKYRIUS
PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
185. Visos lošėjo pretenzijos lažybų organizatoriui dėl lažybų ir/arba dėl su jomis susijusių
klausimų (atliekant statymus tiek lažybų punkte, tiek Reglamento V skyriuje nustatyta
tvarka) turi būti pateiktos raštu lažybų organizatoriaus centriniame biure, vadovaujantis
galiojančiais LR teisės aktais.
186. Lažybų organizatorius įsipareigoja peržiūrėti pretenziją ne vėliau, kaip per 10 dienų
nuo jos gavimo dienos ir išmokėti laimėjimą arba pranešti raštu apie pretenzijos atmetimo
priežastis. Lažybų organizatoriaus sprendimai dėl pretenzijų patenkinimo yra galutiniai.
Nesutikus su lažybų organizatoriaus sprendimu dėl pateiktos pretenzijos Lošėjas gali jį
skųsti Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kita
įstatymų numatyta tvarka.
187. Ginčai, kylantys lažinantis šio Reglamento V skyriuje nustatyta tvarka, sprendžiami
remiantis lažybų organizatoriaus pateikta centriniame kompiuteryje esančia išklotine, taip
pat atspausdintomis lažybų kortelėmis.
188.

Skundai dėl lažybų punktų veiklos priimami lažybų organizatoriaus centriniame biure.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

189. Patvirtinta bendrovės antspaudu lažybų organizavimo reglamento kopija laikoma
kiekviename lažybų punkte viešai. Lošėjams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams,
kurie vykdo lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę, reikalaujant pateikti lažybų
organizavimo reglamentą, reglamentą turi pateikti lažybų tarpininkas.
190. Šis reglamentas gali būti keičiamas, Priežiūros tarnybai patvirtinus atitinkamus
pakeitimus.

UAB „Orakulas“ Generalinis direktorius
Erikas Vainikonis

