PATVIRTINTA:
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2019 m. balandžio mėn. 30 d. įsakymu Nr. DIE-232
Šis UAB „Top Sport“ nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau – Reglamentas)
Papildymas papildo Reglamento, patvirtinto Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio mėn. 23 d. įsakymu Nr. DI421 Priedą Nr. 2, kuriame aprašytos nuotolinių lošimų A kategorijos lošimo automatais
taisyklės, punktais nuo 2.435 iki 2.437 imtinai ir išdėsto juos taip:

2.435 Žaidimas „Frozen Queen“ („Ledo karalienė“)
„Frozen Queen“ („Ledo karalienė“) - tai 4 būgnų su simboliais ant jų žaidimas. Kiekvieną kartą
pasukus būgnus, jie atsitiktinai sustoja parinkdami 10 simbolių žaidimo lange. Kai kurie simbolių
deriniai yra laimingi. Sumą, kurią norite statyti, galite statyti ant 81 fiksuotos laimėjimo eilutės.
Būgnų sukimui galite naudoti mygtukus „Spin“ („Sukti“) arba „Bet Max“ („Didžiausias
statymas“). Kai naudojate mygtuką „Bet Max“ („Didžiausias statymas“), kuris yra tik staliniuose
kompiuteriuose, jūs panaikinate savo esamą statymo sumos pasirinkimą ir automatiškai
parenkamas didžiausias leistinas statymas. „Frozen Queen“ („Ledo karalienė“) žaidimas
patobulintas specialiu sklaidos laukiniu simboliu, kuris atsiranda pagrindiniame žaidime ir kurio
metu yra aktyvuojami 10 nemokamų sukimų.




Minimalus statymas 0,1 Eur;
Maksimalus statymas 100 Eur;
Maksimalus laimėjimas 115200 Eur.

Žaidimo taisyklės
1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – arba +, esančius po bendro statymo laukeliu.
Šis žaidimas turi 81 fiksuotas laimėjimo eilutes, o atitinkamas didžiausias statymas rodomas po
laukeliu „Win“ („Laimėjimas“).
2. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ („Sukti“) ir pasukite būgnus. Jei būgnai
sustoja su laimingu deriniu, laimite. Jūsų laimėjimas nustatomas pagal išmokų lentelę.
3. Spustelėję mygtuką „Bet Max“ („Didžiausias statymas“), žaidimą žaidžiate su didžiausiu
leidžiamu statymu. Dar kartą spustelėjus mygtuką „Bet Max“ („Didžiausias statymas“), būgnai
pradeda suktis naudodami didžiausią galimą statymą.
4. Žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ („Išmoka“), kuriame galite matyti laimėjusius derinius.
Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami ir visa laimėta suma nurodoma
laukelyje „Win“ („Laimėjimas“).
Nemokami sukimai su „Frozen Queen“
Nemokami sukimai gaunami, kai ekrane pasirodo 2 sklaidos laukiniai simboliai. Šie simboliai gali
atsirasti ant bet kurio būgno bet kurioje padėtyje. Kiekvieną kartą taip nutikus, gaunami nemokami
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sukimai. Žaidėjas laimi 10 nemokamų sukimų. Tokiu atveju būgnai atsiskiria ir viduriniame būgne
atsiranda sklaidus laukinis simbolis – „Frozen Queen“. Laimėjimo eilučių skaičius iš 81 pasikeičia
į 243. Sklaidus laukinis simbolis „Frozen Queen“ lieka vietoje sukant visus nemokamus sukimus
ir pakeičia visus kitus simbolius. Baigus sukti nemokamus sukimus, sklaidus laukinis simbolis
„Frozen Queen“ paslepiamas, būgnai atstatomi į pradines padėtis, o laimėjimo eilučių skaičius vėl
pakeičiamas į 81.
Nemokamų sukimų limitas
Jei visi sukaupti laimėjimai, laimėti nemokamų sukimų metu, yra didesni už tam tikrą nustatytą
limitą, nemokamų sukimų funkcija baigiasi.
Žaidimo atkūrimas
Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“
(„Pasiimti“), jį paspaudus visi laimėjimai bus įskaityti į jūsų sąskaitą, Jei žaidimas buvo nutrauktas
funkcijos „Free Spins“ („Nemokami sukimai“) metu, vis tiek galėsite tęsti savo funkciją nuo tos
vietos, kurioje žaidimas buvo nutrauktas. Jei jūsų žaidimas yra nutrauktas dėl tam tikrų techninių
problemų, tada grįšite į žaidimą nuo tos vietos, kurioje baigėte.
Kitos taisyklės
Laimingi simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje aktyvioje eilutėje, pradedant
kairiuoju būgnu, kad būtų suteiktas laimėjimas. Išmokamas tik didžiausias laimėjimas. Išmoka
apskaičiuojama padauginus bendrą statymą iš laimėjimo derinių, gautų sukimo metu, skaičiaus.

2.436 Žaidimas „Wild Weather“ („Laukinis oras“)
„Wild Weather“ („Laukinis oras“) – tai žaidimas su dviem specialiais laukiniais simboliais:
vertikaliai išsiplečiančiu laukiniu simboliu ir „Mega“ išsiplečiančiu laukiniu simboliu.
Žaidime yra devynios laimėjimo eilutės, laimėjimai išmokami iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę.
Žaidime yra dešimt įprastų simbolių, vienas išsklaidymo simbolis, vienas vertikaliai išsiplečiantis
laukinis simbolis ir vienas „Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis. Laimima, jei trys arba daugiau
simbolių sutampa iš eilės, pradedant nuo kairės pusės. Galite pasirinkti sumą, kurią norite statyti
ant 9 fiksuotų laimėjimo eilučių.
Būgnų sukimui galite naudoti mygtukus „Spin“ („Sukti“) arba „Bet Max“ („Didžiausias
statymas“). Pasirinkę „Bet Max“ žaidimą žaisite su didžiausiu leidžiamu statymu.
„Wild Weather“ („Laukinis oras“) yra žaidimas, kuriame papildomai naudojamas vertikaliai
išsiplečiantis laukinis simbolis ir „Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis.




Minimalus statymas 0,1 Eur;
Maksimalus statymas 100 Eur;
Maksimalus laimėjimas 36000 Eur.
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Žaidimo taisyklės:
1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtukus – arba +, esančius po bendro statymo laukeliu.
Žaidime yra 9 fiksuotų laimėjimo eilučių.
2. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ („Sukti“) ir pasukite būgnus. Jei sustoję
būgnai parodo laimingą derinį, laimite. Jūsų laimėjimas apskaičiuojamas pagal išmokų lentelę.
3. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ („Didžiausias statymas“), nustatoma maksimali statymo suma.
Dar kartą spustelėjus mygtuką „Bet Max“ („Didžiausias statymas“), būgnai pradeda suktis
naudodami didžiausią jūsų statymą.
4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „i“ („Išmoka“), kad
pamatytumėte laimėjusius derinius. Jei laimite keliose eilutėse, jūsų laimėjimai yra susumuojami
ir visa laimėta suma nurodoma laimėjimo laukelyje.
Vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis
Vertikaliai išsiplečiantis laukinis simbolis yra speciali funkcija, kuri galima tik pagrindiniame
žaidime. Kai laukinis simbolis – tornadas – sustoja bet kurioje ekrano vietoje, vertikaliai
išsiplečiantis laukinis simbolis yra aktyvuojamas ir užpildo visą būgną pakeisdamas kitus aukščiau
bei žemiau esančius simbolius į laukinius simbolius. Laukiniai simboliai pakeičia visus kitus
simbolius, išskyrus išsklaidymo simbolius. Žaidimas funkcionuoja taip, kad vertikaliai
išsiplečiantis laukinis simbolis rodomas tik laiminčiose kombinacijose.
Nemokami sukimai
„Wild Weather“ („Laukinis vėjas“) yra patobulintas išsklaidymo simboliu, kuris suteikia
nemokamų sukimų. Jei bet kurioje būgnų vietoje po sukimo rodomi 3, 4 arba 5 išsklaidymo
simboliai, laimėsite nemokamų sukimų su specialiu „Mega“ išsiplečiančiu laukiniu simboliu.
Nemokamų sukimų skaičius priklauso nuo išsklaidymo simbolių skaičiaus ekrane. 3 išsklaidymo
simboliai suteikia 5 nemokamus sukimus, 4 išsklaidymo simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų,
o 5 išsklaidymo simboliai suteikia 15 nemokamų sukimų.
„Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis
„Mega“ išsiplečiantis laukinis simbolis yra speciali funkcija, kuri galima tik nemokamų sukimų
metu. Kai laukinis simbolis – saulė – sustoja bet kurioje ekrano vietoje, „Mega“ išsiplečiantis
laukinis simbolis aktyvuojamas ir užpildo 2 x 2 dydžio kvadrato simbolį aplink laukinį simbolį.
„Mega“ išsiplečiančio laukinio simbolio kryptis yra atsitiktinė. Tačiau visuose kampuose yra tik
viena krypties galimybė, kur šis simbolis gali plėstis. Būgno viršuje arba apačioje, išskyrus
kampus, arba 1-ojo bei 5-ojo būgnų viduryje yra dvi krypčių galimybės. Daugiausia krypčių
galimybių yra ekrano viduryje – 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo būgnų viduryje. Yra keturios krypčių
galimybės laukiniam simboliui plėstis kvadrate. Laukinis simbolis pakeičia visus kitus simbolius
bei suformuoja laiminčią kombinaciją. Tik vienas laukinis simbolis gali atsirasti vieno sukimo
metu nemokamų sukimų žaidime.
Žaidimo atkūrimas
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Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“
(„Pasiimti“), visi jūsų laimėjimai įskaitomi į jūsų sąskaitą. Jei žaidimas buvo nutrauktas funkcijos
„Free Spins“ („Nemokami sukimai“)/„Gamble“ („Lošimas“) metu, vis tiek galėsite tęsti savo
lošimą nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas. Jei jūsų žaidimas buvo nutrauktas dėl tam tikrų
techninių problemų, tada, kai grįšite į žaidimą, jis bus atkurtas ir žaisite nuo tos vietos, nuo kurios
baigėte.

2.437 Mini žaidimas „Blackbeard' s Quest“ („Juodabarzdžio ieškojimas“)
„Blackbeard' s Quest“ („Juodabarzdžio ieškojimas) – tai mini žaidimas, kuriame yra penki
sukimo būgnai su simboliais. Kiekvieną kartą pasukus būgnus, jie sustoja atsitiktinai parinkdami
15 simbolių žaidimo lange. Kai kurie simbolių deriniai laimingi. Norėdami pasukti būgnus, galite
naudoti mygtukus „Spin“ („Sukti“) arba „Bet Max“ („Maksimalus statymas“). Kai paspaudžiate
mygtuką „Bet Max“ („Maksimalus statymas“), nebepaisoma esamo statymo pasirinkimo ir
statoma maksimalia žaidime galima suma.




Minimalus statymas 0,18 Eur;
Maksimalus statymas 90 Eur;
Maksimalus laimėjimas 50000 Eur.

„Blackbeard' s Quest“ („Juodabarzdžio ieškojimas) mini žaidimas yra papildytas laukiniu
simboliu ir 3 išsklaidymo simboliais. Išsukus išsklaidymo simbolius, gausite nemokamų sukimų,
jei jie atsiras 1, 3 ir 5 būgnuose. 3 išsklaidymo simboliai tampa laukinėmis kortomis
sukant nemokamus sukimus, kad būtų galimi papildomi laimėjimai.
Žaidimo taisyklės:
Norėdami žaisti žaidimą:
1. Pasirinkite savo statymą spustelėdami mygtuką „Bet“ („Statyti“) esantį
po statymo laukeliu.
2. Pasirinkę savo statymą, spustelėkite mygtuką „Spin“ („Sukti“) ir pasukite būgnus. Jei
sustoję būgnai nurodo laimingą derinį, jūs laimite laimėjimą, kuris nustatomas pagal
išmokų lentelę.
3. Spustelėjus mygtuką „Bet Max“ („Maksimalus statymas“), nustatoma maksimali statymo
suma. Dar kartą spustelėjus mygtuką „Bet Max“ („Maksimalus statymas“), būgnai pradeda
suktis naudodami maksimalų galimą statymą.
4. Jei nesate tikri dėl savo laimėjimų, žaidimo lange spustelėkite mygtuką „Payout“
(„Išmoka“), kad pamatytumėte laimėjimo eilutes ir derinius. Jei laimite keliose eilutėse,
jūsų laimėjimai yra susumuojami ir visa laimėta suma nurodoma laukelyje „Win“
(„Laimėjimas“).
5. Jei norite žaisti dar kartą, paspauskite „Spin“ („Sukti“). Jūsų laimėta suma bus
automatiškai pridėta prie jūsų bendro balanso, kuris rodoma laukelyje „Credits“
(„Kreditai“).
Išmoka
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Šiame žaidime yra 9 fiksuotos laimėjimo eilutės. Laimėjimo eilutes galite pamatyti paspaudę
mygtuką „Payout“ („Išmoka“).
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Laimėjimo deriniai
Laimėjimo simboliai turi pasirodyti iš eilės vienas po kito tam tikroje laimėjimo eilutėje, pradedant
kairiuoju būgnu, kad deriniai būtų laimingi. Visi laimėjimai yra išmokami iš kairės į dešinę,
išskyrus išsklaidymo laimėjimus ir premijas.
Išmokamas tik didžiausias eilutės laimėjimas. Išmoka apskaičiuojama padauginus jūsų statymą iš
laimėjimo derinių, gautų sukimo metu, skaičiaus. Laimėta suma bus pridėta prie jūsų bendro
balanso.
Laukinis simbolis

Juodabarzdžio simbolis yra laukinis simbolis, galintis pakeisti bet kokio kito simbolio vertę,
išskyrus išsklaidymo simbolių.
Nemokami sukimai

Kai atsiranda trys skrynios simboliai (jie atsiranda atitinkamai 1, 3 ir 5 būgnuose),
gaunate nemokamų sukimų. Jei visi trys skrynios simboliai atsiranda sukant nemokamą sukimą,
laimėsite daugiau nemokamų sukimų. Vienu kartu suteikiama 10 nemokamų sukimų.
Sukant nemokamus sukimus, trys skrynios taip pat yra laukiniai simboliai ir gali pakeisti bet kurį
kitą simbolį, išskyrus Juodabarzdžio. Išmokos yra apskaičiuojamos sudėjus visus laimėjimus
sukant nemokamus sukimus. Su kiekvienu nemokamų sukimu turite paspausti mygtuką „Spin“
(„Sukti“).
Nemokamų sukimų limitas
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Jei visi sukaupti laimėjimai, laimėti nemokamų sukimų metu, yra didesni už tam tikrą nustatytą
limitą, nemokamų sukimų funkcija baigiasi.
Žaidimo atkūrimas
Jei baigiate žaidimą tuo metu, kai pagrindinio žaidimo metu pasiūlomas mygtukas „Collect“
(„Pasiimti“), visi jūsų laimėjimai bus įskaityti į jūsų sąskaitą. Jei žaidimas buvo nutrauktas
nemokamų sukimų/lošimo funkcijos metu, vis tiek galėsite tęsti savo funkciją nuo tos vietos,
kurioje žaidimas buvo nutrauktas. Jei jūsų žaidimas buvo nutrauktas dėl tam tikrų techninių
problemų, grįšite toje vietoje, kurioje baigėte.
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