PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. DIE-107
UAB „AMBER GAMING“
LAŽYBŲ REGLAMENTAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Amber Gaming“ (toliau – Bendrovė), registruota adresu Olimpiečių g. 15-1, Vilniuje,
Lietuvos Respublikoje, organizuoja lažybas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų
įstatymu (toliau – ALĮ), kitais teisės aktais ir šiuo lažybų reglamentu (toliau - Reglamentas).
1.2. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus ALĮ. Kitos sąvokos,
naudojamos Reglamente:
1.2.1. Bendrovės kompiuterinis tinklas - tai Bendrovės kompiuterinių įrenginių, sujungtų
kompiuterinio ryšio priemonėmis (pvz. internetu) visuma, skirta teikti duomenis į Bendrovės
duomenų bazę, juos apdoroti ir gauti duomenis iš Bendrovės duomenų bazės.
1.2.2. Interneto svetainė - Bendrovės interneto svetainė yra www.7bet.lt.
1.2.3. Įvykęs lažybų įvykis – lažybų pasiūloje skelbtas lažybų įvykis, kuris realiai įvyko ir kuriame
realiai dalyvavo lažybų pasiūloje nurodyti lažybų įvykio dalyviai.
1.2.4. Lažybų baigtis – lažybų įvykio baigtis ir(ar) lažybų įvykio baigties interpretavimo variantas
(lažybų įvykio baigties interpretavimo būdas, nurodomas lažybų pasiūloje).
1.2.5. Lažybų įvykio dalyvis – subjektas ar objektas tiesiogiai dalyvaujantis lažybų įvykyje.
1.2.6. Lažybų įvykio organizatorius – subjektas, organizuojantis sporto varžybas, kitą įvykį ar
veiksmą, kurio baigtį siūlo spėti Bendrovė.
1.2.7. Lažybų koeficientas – Bendrovės nustatytas skaičius, kurį Reglamente nustatyta tvarka
padauginus iš lošėjo statomos sumos apskaičiuojamas laimėjimas.
1.2.8. Lažybų kortelė – dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose, kuriame yra nurodyti
duomenys apie Bendrovę, lažybų įvykį, lošėjo atliktą statymą (t.y. pasirinktą įvykio baigtį ar lažybų
įvykio baigties interpretavimo variantą, pastatytą sumą ir lažybų koeficientą) ir kita svarbi lažyboms
informacija.
1.2.9. Lažybų pasiūla – Bendrovės siūlomų lažybų baigčių, joms priskirtų lažybų koeficientų bei kitos
svarbios lažyboms informacijos sąrašas.
1.2.10. Nuolaidų sąlygos – taisyklės, kuriomis privaloma vadovautis siekiant pasinaudoti Bendrovės
teikiamu nuolaidos pasiūlymu.
1.2.11. Oficialūs informacijos šaltiniai – oficiali lažybų įvykio organizatoriaus ar dalyvio interneto
svetainė, vieši skelbimai visuomenės ar specializuotose informavimo priemonėse, o nesant jų –
specializuotos interneto svetainės.
1.2.12. Papildoma lažybų įvykio pasiūla – papildomi suminiai ir pranašumai, komandų individualūs
suminiai, pirmos rungtynių pusės, pirmo rungtynių ketvirčio baigtys ir pan.
1.2.13. Statymas „Gyvai“ (arba „Live“ statymas) – Bendrovės skelbiama galimybė atlikti statymą
lažybų įvykiui prasidėjus, tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos.
1.2.14. Statoma suma – pinigų suma, kurią lošėjas įmoka lažyboms.
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1.2.15. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie lažybų įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis
tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį.
2. BENDROSIOS LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATOS
2.1. Bendrovė organizuoja lažybas vadovaudamasi Lošimų priežiūros tarnybos prie LR finansų
ministerijos (toliau – „Priežiūros tarnyba“) patvirtintu Reglamentu, turėdama galiojančią licenciją,
suteikiančią teisę organizuoti lažybas ir bent vieną lažybų punktą, kuriame suteiktas leidimas vykdyti
veiklą.
2.2. Lažybų tarpininkas, vykdydamas savo funkcijas, vadovaujasi Reglamentu, Priežiūros tarnybos
patvirtinta lažybų tarpininkų darbo tvarka, savo pareiginiais nuostatais ir kitais Bendrovės vidaus
teisės aktais ir taisyklėmis.
2.3. Bendrovės organizuojamose lažybose statymus atlieka lošėjas, o statymus priima – lažybų
tarpininkas.
2.4. Reglamentas ir lažybų pasiūla yra prieinami viešai lažybų punkte ir skelbiami Bendrovės
interneto svetainėje. Kiekvienas lošėjas turi teisę bet kuriame Bendrovės lažybų punkte jo darbo metu
susipažinti su Reglamentu ir lažybų pasiūla bei reikalauti lažybų tarpininko paaiškinti Reglamento
nuostatas arba lažybų pasiūlą.
2.5. Reglamento nežinojimas negali būti lažybų anuliavimo pagrindu. Priimant statymą
preziumuojama, kad lošėjas yra susipažinęs su Reglamentu ir lažybų pasiūla bei juos supranta,
statymą atlieka laisva valia. Kilus ginčams dėl lažybų, lošėjas negali remtis tuo, kad jis nežinojo
Reglamento ir/arba pasiūlos arba juos neteisingai suprato.
2.6. Lošėjas gali dalyvauti lažybose ir atlikti statymus įsigydamas neribotą skaičių lažybų kortelių.
2.7. Bendrovės organizuojamose lažybose statymus priima ir laimėjimus išmoka tik Bendrovės
lažybų tarpininkai Bendrovės lažybų punktų darbo metu.
2.8. Lažybose dalyvaujantis lošėjas gali statyti tik pagal paskutinę, statymo metu galiojančią,
Bendrovės nustatytą lažybų baigtį ir jai Bendrovės priskirtą, statymo metu galiojantį, lažybų
koeficientą.
2.9. Lažybų pasiūlą Bendrovė gali keisti bet kuriuo metu, tačiau jau priimti statymai ir jų sąlygos
lieka galioti be pakeitimų.
2.10. Lošėjas statymus gali atlikti, o lažybų tarpininkas juos priimti tik iki lažybų pasiūloje nurodytos
preliminarios lažybų įvykio pradžios, išskyrus statymų „Gyvai (Live) atvejus.
2.11. Statymai „Gyvai“ (Live) gali būti atlikti lažybų įvykiui prasidėjus. Tokie statymai gali būti
atlikti tik iki tokių statymų priėmimo pabaigos, tačiau ne vėliau nei iki lažybų įvykio pabaigos. Jei
statymas atliekamas ar priimamas po Lažybų įvykio pabaigos – lažybos anuliuojamos.
2.12. Visais atvejais lošėjas statymus gali atlikti, o lažybų tarpininkas juos priimti tik Bendrovės
lažybų punktų darbo metu.
2.13. Dėl Lažybų kortelėje esančių duomenų lošėjas gali pareikšti pretenzijas Lažybų tarpininkui iš
karto, tik įsigijęs Lažybų kortelę ir neatsitraukęs nuo kasos. Vėliau Lošėjas neturi teisės atsisakyti
atlikto statymo ir jokios pretenzijos dėl priimto statymo ir lažybų kortelėje atspausdintos informacijos

2

teisingumo, pateiktos tuo pagrindu, kad lošėjas buvo neteisingai išgirstas ar suprastas, nėra
tenkinamos.
2.14. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą. Duomenys
iš atskirų lažybų punktų per tiesioginio ryšio sistemą perduodami į centrinę Bendrovės duomenų bazę.
3. LAŽYBŲ ORGANIZAVIMO VIETA
3.1. Lažybos organizuojamos tik Priežiūros tarnybos išduotuose leidimuose atidaryti lažybų punktus
nurodytose patalpose – Bendrovės lažybų punktuose.
4. REIKALAVIMAI LOŠĖJAMS
4.1. Įeiti į lažybų punktą ir dalyvauti lažybose draudžiama jaunesniems kaip 18 (aštuoniolikos) metų
asmenims ir asmenims, ALĮ nustatyta tvarka pateikusiems Priežiūros tarnybai prašymus neleisti jiems
lošti. Siekiant užtikrinti šių nuostatų vykdymą, lažybų tarpininkas iš visų įeinančių į lažybų punktą
reikalauja, o prieš priimdamas statymus arba išmokėdamas laimėtą sumą – gali pareikalauti bet kurio
asmens pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmuo, įeinantis arba esantis
lažybų punkte, privalo savo asmens tapatybės dokumentą pateikti. Lažybų tarpininkas neįleidžia į
lažybų punktą, atsisako priimti statymus arba išmokėti laimėjimus asmenims, kurie atsisako pateikti
savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba lažybų tarpininkui kilus abejonių dėl pateikto
dokumento galiojimo ar tikrumo.
4.2. Lažybose negali dalyvauti asmenys (patys, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą
įgaliojimą), kurie yra Bendrovės steigėjai, akcininkai, juos kontroliuojantys asmenys, Bendrovės
stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir Bendrovės darbuotojai, kiti asmenys, kuriems teisės aktai
draudžia dalyvauti lažybose, o taip pat betarpiški lažybų įvykių, dėl kurių lažinamasi, dalyviai.
4.3. Tam, kad būtų apsaugoti paties asmens ir kitų lošėjų interesai, Bendrovė gali neleisti dalyvauti
lažybose apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat
ginkluotiems asmenims bei neįleisti tokių asmenų į lažybų punktą.
4.4. Kiekvienas lošėjas, dalyvaudamas Bendrovės organizuojamose lažybose, privalo:
4.4.1. laikytis Reglamente nustatytų sąlygų;
4.4.2. dalyvauti lažybose ir statymus atlikti asmeniškai, t.y. netarpininkauti kitiems asmenims
atliekant statymus, nepriimti iš kitų asmenų pinigų statymui atlikti ir nurodymų kokius
statymus atlikti ir pan.;
4.4.3. atskleisti Bendrovės prašomą informaciją ir pateikti šią informaciją patvirtinančius
dokumentus, jei tokį prašymą Bendrovė pateikia vykdydama Lietuvos Respublikos pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu jai nustatytas funkcijas.
4.5. Jei lošėjas pažeidžia Reglamento 4.4.3 punkte jam nustatytas pareigas, Bendrovė turi teisę
nepriimti jo atliekamo konkretaus statymo arba iš viso neleisti dalyvauti Bendrovės organizuojamose
lažybose (nutraukti su lošėju dalykinius santykius).
5. LAŽYBŲ KORTELĖ
5.1. Lažybų kortelėje yra nurodomas Bendrovės pavadinimas, statymo numeris, lažybų įvykis (-iai),
lošėjo pasirinkta lažybų baigtis (-ys), lažybų koeficientas (-ai), lošėjo statoma suma, numatomas
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laimėjimas, preliminari lažybų įvykio data ir (ar) laikas, statymo priėmimo laikas. Lažybų kortelėje
nėra nurodoma statymo rūšis, tačiau jei statymas yra kombinuotas ar sisteminis statymas, lažybų
koeficientai, galimi laimėjimai ir papildoma informacija nurodoma taip, jog iš lažybų kortelės turinio
būtų akivaizdžiai matoma statymo rūšis.
5.2. Lažybų kortelėje lažybų įvykio ar lažybų įvykio dalyvio pavadinimas gali būti netikslus ar
sutrumpintas, tačiau toks pavadinimas turi atitikti trumpinimo tradiciją oficialiuose informacijos
šaltiniuose.
5.3. Lažybų kortelė identifikuojama pagal joje atspausdintą brūkšninį kodą, statymo numerį ir
statymo priėmimo datą.
5.4. Lažybų kortelė yra dokumentas, patvirtinantis lošėjo dalyvavimą lažybose. Lošėjas, atlikęs
statymą lažybų punkte bet praradęs atspausdintą lažybų kortelę, praranda teisę į laimėjimą. Joks kitas
įrodymas, išskyrus lažybų kortelės originalą, nėra priimamas kaip įrodantis lošėjo dalyvavimą
lažybose.
6. LAŽYBŲ PASIŪLA
6.1. Lažybų pasiūloje nurodoma tokia informacija:
6.1.1. duomenys apie lažybų įvykį – lažybų įvykio eilės numeris, preliminari data ir laikas, sporto
rūšis, turnyro pavadinimas;
6.1.2. lažybų įvykio dalyviai (komandų pavadinimai, sportininkų vardai ir pavardės ir pan.);
6.1.3. siūlomų spėti lažybų baigčių sąlygos ir lažybų įvykių baigčių koeficientai.
6.2. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami sutrumpinimai:
1 – Pirma komanda
2 – Antra komanda
X – Lygiosios
1X – Pirma komanda arba lygiosios
2X – Antra komanda arba lygiosios
12 – Pirma arba antra komanda
6.3. Bendrovė gali teikti specialią lažybų pasiūlą atskirai lošėjų grupei (pvz., lošėjams gimusiems
atitinkamą dieną arba pagal kitus objektyvius kriterijus) apie tai paskelbdama lažybų punktuose ar
savo interneto svetainėje.
6.4. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų
anuliavimo pagrindu.
6.5. Lažybų pasiūla yra pateikiama lažybų punktuose ir Bendrovės interneto svetainėje.
7. STATYMŲ RŪŠYS
7.1. Paprastas statymas – statymas pasirenkant vieną lažybų baigtį. Laimėjimas nustatomas
padauginus statomą sumą su iš anksto nustatytu lažybų koeficientu ir priklauso tik nuo tos lažybų
baigties teisingo spėjimo.
Paprasto statymo pavyzdys: iš lažybų pasiūlos lošėjas pasirenka vieną įvykį „komanda A“ –
„komanda B“ ir nori pastatyti už „komanda B“ pergalę.
Už „komanda B“ pergalę lažybų pasiūloje nustatytas lažybų koeficientas yra 3,3. Tai reiškia, kad
4

lošėjas, pastatęs 10 EUR už “komanda B” pergalę, “komandos B” laimėjimo atveju lošėjas lažybose
laimėtų 33 EUR (10×3,3=33).
7.2. Kombinuotas statymas – statymas pasirenkant daugiau, nei vieną lažybų baigtį. Kombinuotas
statymas laikomas laimėtu, jei atspėjamos visos lažybų baigtys, įeinančios į tą kombinuotą statymą.
Kombinuotame statyme galima rinktis nuo 2 iki 30 lažybų baigčių. Jeigu nors vienas lošėjo spėjimas,
nurodytas lažybų kortelėje, yra neteisingas, lošėjas laikomas pralaimėjusiu visą kombinuotą statymą
ir jam neišmokamas joks laimėjimas (įskaitant statytą sumą). Apskaičiuojant laimėjimą, statoma
suma dauginama iš pasirinktų paprastų lažybų baigčių, įeinančių į kombinuotą statymą, bendro
(tarpusavyje sudauginto) lažybų koeficiento.
Kombinuoto statymo pavyzdys: iš lažybų pasiūlos lošėjas pasirinko tris lažybų įvykius: „komanda A“
– „komanda B“, „komanda C“ – „komanda D“ ir „komanda E“ –„komanda F“. Lošėjas spėjo ir
atliko statymą, kad laimės namuose žaidžiančios komandos (visuose įvykiuose namuose žaidžiančios
komandos nurodytos pirmos). Už „komandos A“ pergalę lažybų koeficientas - 3, „komandos C”
pergalę lažybų koeficientas - 2, „komandos E“ pergalę lažybų koeficientas -3. Tokiu atveju, jei
lošėjas pastatė 10 EUR, jo statoma suma laimėjimo atveju būtų dauginama iš lažybų koeficientų
sandaugos. Teisingai atspėjus visas lažybų baigtis, lošėjo laimėjimas būtų 180 EUR
(10x(3x2x3)=180), neatspėjus bent vienos lažybų baigties, lošėjas pralaimi ir pastatyta suma lieka
Bendrovei.
7.3. Negalima kombinuoti vienas kitą lemiančių įvykių. Vienas kitą lemiantys įvykiai – tokie lažybų
įvykiai, kuomet vieno lažybų įvykio baigtis tiesiogiai lemia kito lažybų įvykio baigtį (pvz. negalima
kombinuoti lažybų baigties „„komanda A “ taps LKL čempionu“ ir lažybų baigties „„komanda A“
laimės LKL pusfinalyje“, nes šie įvykiai lemia vienas kitą – „komanda A“ negali tapti LKL čempione
jei pralaimės LKL pusfinalyje). Bendrovės sprendimas prieš priimant kombinuotą statymą dėl to, kad
įvykiai yra vienas kitą lemiantys ir tuo pagrindu atsisakyta priimti statymą, yra galutinis ir
neginčijamas.
7.4. Sisteminis statymas – statymas pasirenkant daugiau nei vieną lažybų baigtį. Sisteminiame
statyme kiekviena lažybų įvykio baigtis bent kartą susiejama su kita lažybų įvykio baigtimi.
Laimėjimas nustatomas susumavus visų atspėtų baigčių laimėjimus. Sisteminiame statyme
minimalus lažybų įvykių skaičius yra 3, maksimalus – 30. Lošėjui pasirinkus lažybų įvykius ir jų
baigtis, priklausomai nuo lažybų įvykių baigčių kiekio, lošėjas gali pasirinkti kaip bus sudaromas
sisteminis statymas jo lažybų kortelėje:
1) Double (poras) – pasirinkus ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 30 lažybų įvykių baigčių,
visos baigtys yra suskirstomos į baigčių porų variantus ir laimėjimas yra nustatomas
susumavus visų atspėtų baigčių porų laimėjimus.
2) Treble (trejetus) – pasirinkus ne mažiau kaip 4, bet ne daugiau kaip 30 lažybų įvykių baigčių,
visos įvykių baigtys yra suskirstomos į baigčių trejetų variantus ir laimėjimas yra nustatomas
susumavus visų atspėtų baigčių trejetų laimėjimus.
3) 4-Fold (5-Fold, 6-Fold ir t.t. – atitinkamai ketvertai, penketai, šešetai ir t.t.) - pasirinkus ne
mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 30 lažybų įvykių baigčių, visos jos yra suskirstomos į
baigčių ketvertų variantus (4-Fold atveju; atitinkamai penketų variantus 5-Fold atveju, šešetų
variantus 6-Fold atveju ir t.t.) ir laimėjimas yra nustatomas susumavus visų atspėtų baigčių
ketvertų laimėjimus (ar atitinkamai pasirinkimui atspėtų baigčių skaičiaus laimėjimus).
Sisteminio statymo pavyzdys: iš lažybų pasiūlos lošėjas pasirinko atlikti sisteminį statymą ir pasirinko
3 įvykių baigtis, atitinkamai sisteminio statymo sudarymo variantą „Double“ ir pasirinko sumą – 5
EUR. Tai reiškia, jog sisteminiame statyme yra 3 lažybų įvykiai, suskirstyti į 3 poras, o laimėjimas
yra galimas lošėjui padarius ne daugiau kaip vieną klaidą. Pavyzdžiui, lažybų įvykyje „komanda X“
– „komanda Y“ pasirenkama „komanda X“ pergalė su koeficientu 2.0 (Baigtis A), lažybų įvykyje
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„komanda Z“ – „komanda Q“ pasirenkama „komanda Z“ pergalė su koeficientu 3.0 (Baigtis B) ir
lažybų įvykyje „komanda H“ – „komanda G“ pasirenkama „komanda H“ pergalė su koeficientu 4.0
(Baigtis C). Laukelyje „Double“ nurodžius sumą 5 EUR, ant kiekvienos kombinacijos (šiuo atveju –
poros) yra statoma po 5 EUR, todėl bendras statymas yra 15 EUR, o didžiausias įmanomas
laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 5 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 5 EUR + (Baigtis C x
Baigtis A) x 5 EUR = (2.0 x 3.0) x 5 EUR + (3.0 x 4.0) x 5 EUR + (4.0 x 2.0) x 5 EUR = 30 EUR +
60 EUR + 40 EUR = 130 EUR. Jei lošėjas neatspėja bent vieno įvykio, kiekvieno neatspėto įvykio
baigties koeficientas prilyginamas 0. Pavyzdžiui, sisteminiame statyme lošėjas neatspėja Baigties A,
tuomet minėto statymo laimėjimas yra: (Baigtis A x Baigtis B) x 5 EUR + (Baigtis B x Baigtis C) x 5
EUR + (Baigtis C x Baigtis A) x 5 EUR = (0 x 3.0) x 5 EUR + (3.0 x 4.0) x 5 EUR + (4.0 x 0) x 5
EUR = 60 EUR Jei lošėjas neatspėja dviejų įvykių iš pasirinktų trijų lažybų įvykių baigčių, jis
sisteminį statymą pralošia.
8. KITI LAŽYBŲ ĮVYKIŲ BAIGČIŲ ĮMANOMI VARIANTAI
8.1. Lažybų įvykių baigčių įmanomi variantai, už kuriuos siūloma statyti, yra skelbiami lažybų
pasiūloje.
8.2. Lažybų pasiūloje dažniausiai naudojami įmanomi lažybų įvykių baigčių variantai:
8.2.1. Pranašumas – lažybų įvykio baigties interpretavimo variantai, kai po lažybų įvykio baigties
prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas)
pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Išskiriami šie pranašumo variantai:
8.2.1.1. Azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą
“Azijietiškas pranašumas”, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos komandos ar dalyvio
rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) pranašumas (įvarčiai, taškai ir pan.). Jeigu,
sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos
komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra
priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą
rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
Pavyzdys: žaidžia „komanda A" prieš „komandą B“. Lošėjas pasirenka „komandos A“ pranašumą
(3). Jei varžybos pasibaigia rezultatu 70:68, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą,
gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai – 73:68. Pasibaigus varžyboms rezultatu
70:75, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą, gaunamas rezultatas priešingos
komandos naudai – 73:75. Pasibaigus varžyboms rezultatu 72:75, statymas prilyginamas 1
(vienetui), nes įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – 75:75.
8.2.1.2. Trijų baigčių pranašumas – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą
„Trijų baigčių pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio rezultato pridedami (jei su „-“
ženklu – atimami) įvarčiai (taškai ir pan.) prie išsirinktos komandos ar dalyvio pranašumo. Jeigu
sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su pranašumu) yra išsirinktos
komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu rezultatas, įvertinus pranašumą, yra
priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą
rezultatas tampa lygus - laimi statymai už lygiąsias su pasirinktu pranašumu.
Pavyzdys: žaidžia „komanda A“ prieš „komandą B“. Lošėjas pasirenka „komandos A“ pranašumą
(-1). Jei varžybos pasibaigia rezultatu 2:0, lošėjo lažybų kortelė laimi, nes įvertinus pranašumą,
gaunamas rezultatas lošėjo pasirinktos komandos naudai, t.y. 1:0. Pasibaigus varžyboms rezultatu
1:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes įvertinus pranašumą gaunamas rezultatas priešingos
komandos naudai, t.y. 0:1. Pasibaigus varžyboms rezultatu 2:1, lošėjo lažybų kortelė pralaimi, nes
įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus, t.y. 1:1.
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8.2.1.3. Dvigubas azijietiškas pranašumas - pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo
variantą „Dvigubas azijietiškas pranašumas“, po lažybų įvykio baigties prie galutinio išsirinktos
komandos ar dalyvio rezultato pridedamas (jei su „-“ ženklu – atimamas) pranašumas, o statoma suma
yra padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ (-1,1.5) ir už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1) ir
50 EUR statoma už „Pranašumą“ (-1.5). Kadangi „Dvigubas azijietiškas pranašumas“ yra dvigubas
pasiūlymas, tai ir galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė
už statymo sumą. Jeigu, sudėjus lažybų įvykio rezultatą su pranašumu, lažybų įvykio rezultatas (su
pranašumu) yra išsirinktos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas laimėtu. Jeigu
rezultatas, įvertinus pranašumą, yra priešingos komandos ar dalyvio naudai, tai statymas laikomas
pralaimėtu. Jei įvertinus pranašumą rezultatas tampa lygus – statymas prilyginamas 1 (vienetui).
Pavyzdys: žaidžia „komanda A“ prieš „komandą B“. Lošėjas pasirenka „komandos A“ „Dvigubą
azijietišką pranašumą“ (-1,-1.5) su koeficientu 1,8 ir atlieka 100 EUR statymą už savo pasirinkimą.
Rungtynės pasibaigė rezultatu 2:1. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už „komandos A“
pranašumą (-1) yra prilyginamas 1, o kitas 50 EUR statymas už „komandos A“ pranašumą (-1.5)
yra praloštas. Lošėjui išmokama 50 EUR.
8.2.2. Suminis – pasirinkus statyme lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą “Suminis”,
skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių (taškų, sekundžių ar pan.) suma per įvykusį lažybų įvykį.
8.2.3. Azijietiškas suminis - pasirinkus statyti už lažybų įvykio baigties interpretavimo variantą
“Azijietiškas suminis”, skaičiuojama lažybų įvykio dalyvių įvarčių suma, o statoma suma yra
padalijama į dvi lygias dalis. Pavyzdžiui, jei siūlomas „Azijietiškas suminis“ daugiau nei (2, 2.5) ir
už šią baigtį statoma 100 EUR, tai skaičiuojama kad 50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2) ir
50 EUR statoma už „Suminį“ daugiau nei (2,5). Jeigu varžybose įvarčių buvo pelnyta daugiau nei
„Suminio“ reikšmė – statymas laikomas laimėtu. Jei įvarčių buvo pelnyta mažiau nei „Suminio“
reikšmė – statymas laikomas pralaimėtu. Jei įvarčių buvo pelnyta lygiai tiek, kokia yra „Suminio“
reikšmė – statymo suma prilyginama 1 (vienetui). „Azijietiškas suminis“ yra dvigubas pasiūlymas,
todėl galutinis laimėjimo koeficientas gali būti mažesnis už 1, o laimėjimo suma mažesnė už statymo
sumą.
Pavyzdys: žaidžia „komanda A“ prieš „komandą B“. Lošėjas atlieka 100 EUR statymą už baigties
variantą „Azijietiškas suminis“, kad bus daugiau (2, 2.5) su koeficientu 1,9. Rungtynės pasibaigė
rezultatu 2:0. Tokiu atveju 50 EUR statymo koeficientas už rungtynių „Suminį“ (2) yra prilyginamas
1, o 50 EUR statymas už rungtynių „Suminį“ (2.5) yra praloštas. Lošėjui išmokama 50 EUR.
8.2.4. Individualus suminis – taikoma ta pati lažybų įvykio baigties interpretavimo varianto spėjimo
nustatymo procedūra, kaip ir „Suminis“, tik vienai komandai ar atskiram lažybų įvykio dalyviui.
8.2.5. Patekimas – statymas turnyrams, kai lažybų įvykis susideda iš kelių varžybų ir siūloma spėti
komandą (asmenį), kuri pateks į kitą etapą.
8.2.6. Pirma pusė – rungtynės – siūloma spėti, kaip pasibaigs pirma rungtynių dalis ir kaip pasibaigs
Rungtynės.
8.2.7. Įmuš – neįmuš (arba „Taip – Ne“) – siūloma spėti, ar įmuš įvartį pasirinkta konkreti komanda
per futbolo, ledo ritulio, žolės riedulio ar kitas varžybas, kuriose yra mušami įvarčiai, taip pat per kokį
laiką bus įmuštas pirmas arba paskutinis įvartis, tiek pasirinkus konkrečią komandą, tiek visose
rungtynėse. Siūloma spėti tiek už visas varžybas, tiek konkrečiam laiko intervalui, pvz. pirmas įvartis
bus pelnytas per rungtynių pirmas 30 min.
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8.2.8. Diapazonas – siūloma spėti lažybų įvykio rezultatą, kuris patektų į lažybų pasiūloje nurodytą
rezultato intervalą.
8.2.9. Papildoma lažybų įvykio pasiūla – papildomi suminiai ir pranašumai, komandų individualūs
suminiai, pirmos rungtynių pusės, pirmo rungtynių ketvirčio baigtys ir kiti varžybų įvykio baigčių
interpretavimo variantai.
8.3. Bendrovė turi teisę lažybų pasiūloje pateikti ir kitus lažybų įvykių baigčių interpretavimo
variantus.
9. RIBINĖS SUMOS IR KOEFICIENTAI
9.1. Pagrindiniai lažybų koeficientų sudarymo principai:
9.1.1. Lažybų koeficientų intervalas nuo 1,01 iki 5000.
9.1.2. Kuo didesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas
mažesnis. Kuo mažesnė matematinė tikimybė atspėti lažybų įvykio baigtį, tuo lažybų koeficientas
didesnis.
9.1.3. Įvykio favoritui yra nustatomas mažesnis koeficientas, rungtynių autsaideriui – didesnis
koeficientas.
9.1.4. Pranašumu mažinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį - koeficientas yra didinimas,
Pranašumu didinant lošėjo galimybę atspėti lažybų įvykio baigtį – koeficientas mažinamas.
9.2. Minimali statoma suma už vieną paprasto ar kombinuoto lažybų įvykio baigtį yra 0,5
(penkiasdešimt centų) EUR.
9.3. Minimali statoma suma vienoje sisteminio statymo kombinacijoje yra 0,5 (penkiasdešimt centų)
EUR.
9.4. Maksimali laimėjimo suma bet kokiam statymui (viena lažybų kortelė) yra 15 000 (penkiolika
tūkstančių) EUR.
9.5. Maksimalus lažybų koeficientas kombinuotame statyme yra 7500 (septyni tūkstančiai penki
šimtai).
9.6. Maksimali statymo suma gali būti nustatoma lažybų pasiūloje atskirai kiekvienai sporto šakai,
čempionatui ar kitam lažybų įvykiui, arba atskirai kiekvienam statymui.
9.7. Jeigu į kombinaciją įeina lažybų baigtys su skirtingomis maksimaliomis sumomis, tai maksimali
tokio statymo suma yra mažiausia maksimali statymo suma pasirinktoje kombinacijoje.
10. STATYMŲ PRIĖMIMAS LAŽYBŲ PUNKTE
10.1. Lošėjas, norėdamas dalyvauti lažybose, privalo atlikti statymą – nurodyti duomenis apie norimą
atlikti statymą: statymo rūšį, norimų lažybų įvykių numerius, spėjamas lažybų baigtis bei sumokėti
pageidaujamą statyti sumą.
10.2. Pagal pateiktus lošėjo duomenis lažybų tarpininkas privalo priimti statymą – priimti statomą
sumą, suvesti lošėjo nurodytus duomenis į Bendrovės duomenų bazę ir atspausdinti bei pateikti
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lošėjui lažybų kortelę. Taip pat lošėjas gali suformuoti preliminarią lažybų kortelę pasinaudodamas
lažybų punkte esančia klientams skirta kompiuterine įranga, savarankiškai suvesdamas norimo atlikti
statymo duomenis iš lažybų pasiūloje pateikiamų galimybių. Kliento suvestus duomenis ir
suformuotą preliminarią lažybų kortelę patikrina lažybų tarpininkas, kuris priima lošėjo statomą sumą
ir atspausdina jam lažybų kortelę.
10.3. Statomos sumos mokamos grynais pinigais (tik eurais) statymo atlikimo metu.
10.4. Laimėjimas išmokamas vadovaujantis lažybų reglamentu, lažybų pasiūla ir informacija,
išspausdinta ant lažybų kortelės.
10.5. Lažybų tarpininkas neprivalo tikrinti, ar lažybų kortelėje pateikiama informacija apie lažybų
įvykius atitinka lošėjo pageidavimus. Lošėjas privalo pats, neatsitraukdamas nuo lažybų tarpininko,
priėmusio statymą, patikrinti ant lažybų kortelės išspausdintos informacijos teisingumą. Jeigu lošėjas
pastebi išspausdintoje lažybų kortelėje klaidas, jis turi nedelsiant apie tai informuoti lažybų
tarpininką. Jei klaidą lažybų kortelėje lošėjas nurodo tik gavęs lažybų kortelę ir neatsitraukęs nuo
lažybų tarpininko, tokia lažybų kortelė lošėjo prašymu anuliuojama ir lošėjui grąžinama jo pastatyta
suma. Atsitraukęs nuo lažybų tarpininko ir lažybų „Gyvai“ atveju lošėjas neturi teisės atsisakyti
atlikto statymo.
11. NUOLAIDOS
11.1. Bendrovė, nusprendusi taikyti nuolaidas, apie tai paskelbia lažybų punktuose, kuriuose taikoma
nuolaida, ir (arba) savo interneto svetainėje, jog tam tikrą laiko tarpą ar periodiškai, visuose ar
konkrečiame lažybų punkte bus taikomos viena ar kelios šiame skyriuje nurodytos nuolaidos.
11.2. Sprendimą taikyti nuolaidą priima Bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo
išleisdamas įsakymą, kuris yra neatsiejama Reglamento dalis (toliau - Įsakymas). Įsakyme
nurodomos taikomų nuolaidų rūšys, nuolaidų taikymo sąlygos, lažybų punktai, kuriuose taikoma
nuolaida, nuolaidų kaupimo ir taikymo terminas, konkretūs nuolaidų dydžiai.
11.3. Bendrovė gali taikyti nuo 1% iki 99,99% dydžio nuolaidą visiems ar konkrečiam(-tiems)
statymui(-ams) atlikti visuose ar konkrečiame(-iuose) Bendrovės lažybų punkte(-uose). Bendrovė
taip pat gali suteikti nuo 1% iki 99,99% dydžio nuolaidą trečiųjų šalių (pvz., kelionių agentūrų)
prekėms ir paslaugoms.
11.4. Nuolaida įsigalioja tik įvykdžius nuolaidos sąlygas dalinai, visiškai ir (arba) kitomis sąlygomis,
kurios paskelbtos konkrečiame nuolaidos pasiūlyme.
11.5. Bendrovė pasilieka teisę panaikinti bet kurias nuolaidas ir laimėjimus, kurie gauti apgaulės
būdu, jei nustatoma, kad buvo piktnaudžiauta nuolaidos pasiūlymu.
11.6. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra keisti nuolaidos pasiūlymo sąlygas bet kuriuo metu,
priimdama įsakymą ir apie tai iš anksto paskelbus Bendrovės lažybų punktuose, kuriuose taikoma
konkreti nuolaida ir (arba) apie tai pranešus Bendrovės interneto svetainėje.
12. LAIMĖJIMŲ IŠMOKĖJIMAS
12.1. Lošėjas laimi Reglamente nustatyta tvarka teisingai atspėjęs lažybų, už kurias atliko statymą,
baigtį.
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12.2. Laimėjimai išmokami ne anksčiau, nei lažybų įvykio rezultatas paskelbiamas oficialiuose
informacijos šaltiniuose ir Bendrovė tai patvirtina – paskelbia lažybų įvykių rezultatus lažybų
punktuose ar savo interneto svetainėje.
12.3. Laimėjimai išmokami tame lažybų punkte, kuriame buvo atliktas statymas. Esant techninėms
galimybėms, lošėjo patogumui laimėjimas gali būti išmokamas ir kitame Bendrovės lažybų punkte,
nei buvo atliktas statymas.
12.4. Laimėjimai išmokami tik grynais pinigais (eurais).
12.5. Laimėjimas neišmokamas, jei laimėjimui atsiimti pateikiamoje lažybų kortelėje neįmanoma
nustatyti ją identifikuojančių duomenų arba lošėjas, atsiimdamas laimėjimą, nepateikia asmens
tapatybės dokumento ar lošėjo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente neįmanoma nustatyti
lošėją identifikuojančių duomenų.
12.6. Laimėjimo išmokėjimas gali būti sustabdomas šiais atvejais:
a) Kai Bendrovei kyla pagrįstų įtarimų dėl lošėjo sukčiavimo, apgavystės ar kitos nusikalstamos
veiklos, kuria siekiama neteisėtai laimėti. Sustabdžius laimėjimo išmokėjimą, Lošimų organizatorius
nedelsiant atlieka tyrimą, aiškinasi reikalavimo išmokėti pinigus pagrįstumą, apklausia darbuotojus,
esant poreikiui kreipiasi į kitus paslaugų tiekėjus ir pan. Sprendimą dėl reikalavimo pagrįstumo
Bendrovė priima kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimų
išmokėjimo sustabdymo dienos. Kilus įtarimams dėl neteisėtos veiklos, Lošimų organizatorius
nedelsiant kreipiasi į ikiteisminio tyrimo institucijas. Ikiteisminio tyrimo institucijai pradėjus arba
atsisakius pradėti tyrimą dėl neteisėtos veiklos, Lošimų organizatorius sprendimą dėl laimėjimo
išmokėjimo ar lažybų anuliavimo priima per 5 dienas nuo minėtos institucijos galutinio sprendimo
priėmimo. Apie sprendimą Lošimų organizatorius per 5 dienas informuoja lažybų kortelę pateikusį
asmenį šio asmens pasirinktu būdu (telefonu, el. laišku arba registruotu laišku).
b) Esant pagrįstam įtarimui, kad lažybų įvykio rezultatas buvo pasiektas dėl nesąžiningo lažybų
įvykio (varžybų) dalyvių susitarimo (pavyzdžiui, įtariama, kad nesąžininga veikla lėmė lažybų įvykio
baigtį (pavyzdžiui, įtariama, kad lažybų įvykio eigą/baigtį lėmė neleidžiami susitarimai, įtariama, kad
statymą dėl lažybų įvykio atliko (atlieka) asmenys (asmuo), kurie patys dalyvauja kaip lažybų įvykio
dalyviai, žaidėjai, treneriai, teisėjai, vienodus statymus ar jų kombinacijas atlieka tarpusavyje susiję
asmenys ir pan.)) ar kitokios nesąžiningos lažybų įvykio (varžybų) dalyvių veiklos, tokio lažybų
įvykio pagrindu apskaičiuotų laimėjimų išmokėjimas už tokį lažybų įvykį statymus atlikusiems
lošėjams gali būti Bendrovės vadovo raštišku sprendimu (įsakymu) vienašališkai laikinai
sustabdomas, siekiant surinkti su galimai nesąžiningu lažybų įvykiu susijusią informaciją ir atlikti
pirminį galimai nesąžiningų veiksmų tyrimą, tačiau bet kokiu atveju toks sustabdymas negali tęstis
ilgiau nei 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo atitinkamo lažybų įvykio pradžios. Apie Bendrovės
vadovo įsakymą laikinai sustabdyti laimėjimų išmokėjimą yra informuojami visi lošėjai, informaciją
apie tokį įsakymą paskelbiant Bendrovės interneto tinklapyje. Per šiame punkte nurodytą laikiną
laimėjimų išmokėjimo sustabdymo laikotarpį Bendrovei surinkus pakankamai informacijos,
preliminariai patvirtinančios galimai nesąžiningo lažybų įvykio faktą, Bendrovė kreipiasi į lažybų
įvykio sporto šakos federaciją (jei taikytina), ikiteisminio tyrimo instituciją, Lošimų priežiūros
tarnybą, tarptautinę lažybų asociaciją ar kitą (-as) (vieną ar kelias) kompetentingą (-as) instituciją (as) (įskaitant, bet neapsiribojant bendroves, vykdančias sporto varžybų ir/ar lažybų sandorių
stebėseną) (toliau – kompetentinga institucija) dėl tyrimo dėl galimai nesąžiningo lažybų įvykio.
Bendrovė, per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų gavusi šios (-ių) atitinkamos (-ų) kompetentingos
(-ų) institucijos (-ų) atsakymą dėl pradėto arba nepradėto tyrimo, apie tai nedelsiant informuoja
Lošimų priežiūros tarnybą. Bendrovei kreipusis į atitinkamą (-as) kompetentingą (-as) instituciją (10

as), laimėjimų išmokėjimo sustabdymo terminas Bendrovės vadovo raštišku sprendimu (įsakymu)
yra pratęsiamas iki tol, kol bus gauta informacija, kad tyrimas nepradėtas, arba, pradėjus tyrimą, iki
bet kokio galutinio vienos ar kelių kompetentingų institucijų atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.
Apie laimėjimų išmokėjimo sustabdymo termino pratęsimą informuojami visi lošėjai, informaciją
apie tokį įsakymą paskelbiant Bendrovės interneto tinklapyje. Kompetentingai (-oms) institucijai (oms) nepradėjus tyrimo ir Bendrovei gavus šią informaciją, Bendrovė nedelsiant, bet ne vėliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas, išmoka Lažybų įvykio pagrindu apskaičiuotus laimėjimus lošėjams.
Kompetentingai (-oms) institucijai (-oms) pradėjus tyrimą, Bendrovė ne vėliau nei per 10 (dešimt)
darbo dienų nuo bet kokio galutinio aukščiau nurodytos vienos ar kelių kompetentingų institucijų
atitinkamo sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą dėl aptariamo lažybų įvykio pagrindu
apskaičiuotų laimėjimų išmokėjimo (taikytina tuo atveju, jei kilę įtarimai dėl galimai nesąžiningo
lažybų įvykio nurodytu atitinkamos kompetentingos institucijos sprendimu nėra patvirtinami) ar tokio
lažybų įvykio anuliavimo (taikytina tuo atveju, jei atitinkama kompetentinga institucija savo
sprendimu patvirtina, kad aptariamas lažybų įvykis yra susijęs su nesąžininga veikla).
12.7. Atspausdintos lažybų kortelės originalas po laimėjimo išmokėjimo lieka lažybų punkte,
išmokėjusiame laimėjimą.
12.8. Lošėjas gali atsiimti laimėjimą per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo lažybų
įvykio rezultato paskelbimo dienos (lažybų įvykio rezultatas gali būti skelbiamas ne tik oficialiose
šaltiniuose, bet ir Bendrovės lažybų punktuose arba Bendrovės internetinėje svetainėje www.7bet.lt).
Jeigu paskutinė termino diena yra ne darbo ar švenčių diena, šis terminas baigiasi pirmą po jos
einančią darbo dieną. Praėjus šiam terminui ir neatsiėmus laimėjimo, lošėjas praranda teisę į
laimėjimą.
12.9. Jei lošėjas, lažybų tarpininkui reikalaujant, atsisako pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, laimėjimas neišmokamas iki tokio reikalavimo įvykdymo. Asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento nepateikimas negali būti pagrindu pratęsti laimėjimo išmokėjimo terminą.
12.10. Lošėjo prašymu Bendrovė privalo išrašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos
pažymą apie jo gautas pajamas. Tokį prašymą lošėjas turi pateikti lažybų punkte, išmokėjusiam
laimėjimą, arba Bendrovei (Bendrovės buveinės adresu).
12.11. Laimėjimas ar statoma suma yra konfidenciali informacija, kurią Bendrovė privalo saugoti ir
gali atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.12. Informaciją apie laimėjimą ar statomas sumas Bendrovė privalo saugoti įstatymų nustatytą
laikotarpį ir privalo pateikti valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka.
13. LAŽYBŲ ANULIAVIMAS IR PAGRINDINĖS LAŽYBŲ BAIGČIŲ NUSTATYMO
TAISYKLĖS
13.1. Reglamente numatytais atvejais lažybos gali būti anuliuotos. Anuliavus lažybas, lažybų
koeficientas prilyginamas „1“ ir lošėjas pastatytą sumą gali susigrąžinti per 45 kalendorines dienas
nuo lažybų anuliavimo dienos.
13.2. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis neįvyko. Lažybų įvykis laikomas neįvykusiu, jeigu jis
realybėje nevyko, nepriklausomai nuo to ar turėjo, ar neturėjo įvykti.
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13.3. Lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykio dalyvis, dėl kurio buvo lažinamasi, nedalyvavo lažybų
įvykyje. Lažybos taip pat anuliuojamos, jei lažybų įvykyje nedalyvavo dalyvis, kurio dalyvavimas
buvo paskelbtas lažybų pasiūloje, įskaitant atvejus, kai dėl klaidos lažybų pasiūloje nebuvo nurodyta
ar buvo neteisingai nurodyta lažybų dalyvio (-ių) pavadinimas, vardas, pavardė, lytis (kai įvykio
dalyviai yra vyrai, nuoroda nėra pateikiama; kai įvykio dalyviai yra moterys, lažybų pasiūloje
papildomai nurodoma „Moterys“), amžiaus grupė (nurodoma dalyvaujant jaunimo ar veteranų
sportininkams) arba nebuvo nurodytas lažybų dalyvių neįgalumas.
13.4. Lažybos anuliuojamos, jei užskaitomas techninis laimėjimas ar pralaimėjimas dėl to, kad bent
vienas lažybų įvykio dalyvis nedalyvavo lažybų įvykyje (pvz., komanda neatvyko į varžybas ar pan.).
13.5. Lažybos anuliuojamos, jeigu pakeičiamas lažybų įvykio reglamentas (pvz., keičiama rungtynių
žaidimo trukmė, žaidėjų skaičius ar pan.).
13.6. Lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą lažybų tarpininkas priėmė po
lažybų įvykio pradžios. Statymų „Gyvai“ (Live) atveju, lažybos anuliuojamos tik tuo atveju, jeigu
lošėjas atliko statymą ar lažybų tarpininkas priėmė statymą po nustatytos statymų priėmimo pabaigos.
Visais atvejais lažybos anuliuojamos, jei lošėjas atliko statymą ar jo statymą lažybų tarpininkas
priėmė po lažybų įvykio pabaigos. Jei lažybų įvykio pradžia nesutampa su oficialiuose šaltiniuose
skelbiama informacija, lažybų pradžia laikoma faktinė lažybų įvykio pradžia.
13.7. Jei šis Reglamentas nenustato kitaip, lažybos anuliuojamos, jei lažybų įvykis nėra įvykęs per
48 valandas nuo lažybų įvykio organizatoriaus skelbto lažybų įvykio pradžios laiko.
13.8. Jei lošėjas atliko kombinuotą statymą kuriame yra sukombinuoti vienas kitą lemiantys įvykiai
ir Bendrovė per klaidą tokį statymą priėmė, lažybos dėl šių įvykių yra anuliuojamos.
13.9. Bendrovė turi teisę anuliuoti lažybas, kai Bendrovė nustato ar turi objektyvių duomenų, kad
lošėjas pats dalyvauja ar dalyvavo lažybų įvykyje, ar yra susijęs su juo arba turi tiesioginį ar
netiesioginį ryšį su lažybų įvykio dalyviais.
13.10. Lažybų pasiūloje pirma (1) nurodoma šeimininkų komanda, antra (2) – svečių komanda. Jeigu
rungtynės buvo žaidžiamos namų, neutralioje arba svečių komandai priklausančioje aikštelėje, visi
statymai nėra anuliuojami ir lieka galioti.
13.11. Kombinuotame arba sisteminiame statyme lažybų anuliavimo atvejais keičiamas tik
konkrečios lažybų baigties lažybų koeficientas, o kitų lažybų baigčių, esančių kombinacijoje, lažybų
koeficientai nesikeičia.
13.12. Lažybose dėl sporto rungtynių visos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis pagrindiniu
rungtynių laiku. Bendrovei siūlant lažintis tik dėl dviejų lažybų baigčių (1 – pirma komanda , 2 –
antra komanda), t. y., jeigu Bendrovė nesiūlo lažintis dėl X – lygaus rezultato, lažybų baigtys tik dėl
lažybų baigčių 1 – pirma komanda ir 2– antra komanda nustatomos vadovaujantis visu rungtynių
laiku (t. y. rungtynių laikas su pratęsimais), o visos kitos lažybų baigtys nustatomos vadovaujantis
pagrindiniu rungtynių laiku (t. y. rungtynių laikas be pratęsimų).
13.13. Bendrovė turi teisę anuliuoti lažybas dėl konkretaus įvykio, jei faktiškai lažybų įvykis įvyko
kitoje vietoje, nei buvo numatyta (anonsuota įvykio organizatorių).
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13.14. Bendrovė turi teisę anuliuoti lažybas dėl konkretaus įvykio, jeigu įvykis vyko iš esmės
pasikeitusiomis sąlygomis nei buvo numatyta (anonsuota įvykio organizatorių), pvz. pasikeitė lažybų
įvykio trukmė, lenktynių distancijos ilgis, kėlinių skaičius ir kt.
13.15. Bendrovė, pagrįstai įtardama, kad lažybų įvykio baigtis yra ar turi didelę tikimybę būti ne
atsitiktinė, o iš anksto sutarta arba nustatyta ir dėl to lažybų įvykio baigtis buvo iš anksto žinoma tam
tikriems asmenims, turi teisę:
13.15.1. anuliuoti lažybas dėl tokių įvykių;
13.15.2. informuoti atitinkamas priežiūros institucijas;
13.15.3. pranešti apie tokius įvykius ikiteisminio tyrimo institucijai ir pateikti savo turimus įrodymus
bei informaciją.
13.16. Gramatinė klaida lažybų pasiūloje, nekeičianti lažybų sąlygų prasmės, negali būti lažybų
anuliavimo pagrindu.
14. ATSKIROS LAŽYBŲ RŪŠYS
14.1. Jei šio skyriaus lažybų organizavimo nuostatos prieštarauja bendrosios dalies nuostatoms,
taikomos šiame skyriuje nurodytos lažybų organizavimo nuostatos.
Tenisas
14.2. Teniso varžybose žaidėjas, laimėjęs geimus, laimi setą. Žaidėjas, teniso varžybų reglamento
nustatyta tvarka laimėjęs setus, laimi varžybas.
14.3. Teniso varžybose vienam iš dalyvių nebaigus žaisti rungtynių, anuliuojami statymai už
rungtynių nugalėtoją, taip pat anuliuojami statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos,
padavimo greitis ir pan.) bei už tas lažybų baigtis kurios neįvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms
įtakos galėtų turėti rungtynių tęsinys. Statymai už teniso statistiką (eisai, dvigubos klaidos, padavimo
greitis ir pan.) bei už lažybų baigtis, kurios įvyko iki įvykio nutraukimo arba kurioms neturi įtakos
rungtynių tęsinys, yra užskaitomi. (Pavyzdžiui, teniso rungtynės ATP Tour. Masters Series. Rome,
ITA (Clay) Nadal, Rafael (ESP) - Federer, Roger (SUI) buvo nutrauktos esant rezultatui 6:4 1:6 0:3,
nes Nadal, Rafael (ESP) atsisakė tęsti kovą dėl traumos. Statymai už baigtis 1,2, trečio seto
nugalėtojas 2, geimų suminis mažiau 24.5, antro dalyvio geimų pranašumas -2.5 yra anuliuojami.
Statymai už baigtis antro seto nugalėtojas 1, geimų suminis daugiau 22.5, pirmo dalyvio geimų
pranašumas -1,5, pirmo dalyvio setų pranašumas 1,5 yra užskaitomi.).
14.4. Jei vienas iš lažybų įvykio dalyvių nepradėjo žaisti numatytų teniso rungtynių (pvz.
diskvalifikacija, trauma ar kt.) – lažybos anuliuojamos.
14.5. Jeigu turnyro metu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra
atidėtos, lažybų baigtis nustatoma tada, kai šios varžybos bus sužaistos šiame turnyre (išskyrus
atvejus, kai yra pakeičiama varžybų vieta. Tokiu atveju jeigu perkeltos varžybos neįvyksta per 24
valandas nuo pirminio jų laiko, lažybos dėl jų anuliuojamos). Tuo atveju, jei turnyro metu teniso
varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos tą pačią dieną, o yra atidėtos, ir vienas iš dalyvių
pareiškia atsisakymą dalyvauti varžybose – visos lažybos, kurių įvykiai neįvyko iki nutraukimo
momento yra anuliuojamos. Jeigu teniso varžybos yra nutraukiamos ir nepabaigiamos žaisti tą pačią
dieną, tai Bendrovė, nepaisant to, kad varžybos yra prasidėjusios, gali vėl (iki tol atlikti statymai lieka
galioti, išskyrus Reglamente nustatytus atvejus, kuomet jie gali būti anuliuoti) siūlyti už jas lažintis
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naujai, t. y. siūlyti lažintis už šių varžybų baigtį kaip už naują įvykį, lažybų pasiūloje nurodydama
rezultatą, kuris buvo užfiksuotas tuo metu kai šios varžybos buvo nutrauktos ar nepabaigtos žaisti.
14.6. Jei teniso porų varžybose vienas iš dalyvių atsisako dalyvauti (t.y. neišeina į aikštę) arba
komandinėse porų varžybose vienas žaidėjas pakeičiamas kitu, lažybos anuliuojamos.
14.7. Jei komandinėse teniso varžybose komandų sudėtis keičiasi, o lažybų pasiūloje buvo nurodyti
teniso komandų pavadinimai, Bendrovės sprendimu lažybos gali būti anuliuotos.
14.8. Lažyboms neturi įtakos danga, ant kurios vyksta teniso varžybos (net jei lažybų pasiūloje ir
buvo nurodyta kita danga).
14.9. Jei teniso varžybose sužaidus lyginį skaičių setų rezultatas yra lygus, o lemiamame sete
nugalėtojui išaiškinti žaidžiamas „čempioniškasis “Tie-break” (10 laimėtų taškų su vieno iš
tenisininkų (komandų) dviejų taškų galutiniu pranašumu)”, lemiamo seto rezultatui prilyginamas
geimo rezultatas.
14.10. Jei dėl kokios nors priežasties teniso varžybos nukeliamos ilgesniam nei 12 val. laikui, visi
statymai lieka galioti iki varžybų arba turnyro pabaigos.
Futbolas
14.11. Lažybose dėl futbolo rungtynių į pagrindinį laiką įskaičiuojamas ir teisėjo pridėtas laikas.
14.12. Lažybos su lažybų baigtimis Pranašumas, Suminis, Diapazonas ir visa papildoma statistika
įprastai galimos tik pagrindiniam futbolo rungtynių laikui, nebent lažybų pasiūloje yra aiškiai
nurodoma kitaip.
14.13. Jeigu rungtynių metu žaidėjui skiriama pakartotinai geltona kortelė ir iš karto raudona, tai
skaičiuojamos ir pakartotina geltona, ir raudona kortelės (t.y. tam žaidėjui iš viso skirtos trys
kortelės). Jei skiriama iš karto raudona kortelė, tai skaičiuojama kaip skirtos dvi kortelės. Kortelės,
paskirtos po rungtynių pabaigą skelbiančio švilpuko nėra skaičiuojamos. Aikštelėje nesantiems
įvykio dalyviams skirtos kortelės (žaidėjams ant atsarginių žaidėjo suolelio (įskaitant atsisėdusius po
keitimo, treneriams) neskaičiuojamos.
14.14. Vienuolikos metrų baudiniai, mušami po pratęsimų, siekiant išaiškinti futbolo rungtynių
nugalėtoją, lažybose nėra laikomi vienuolikos metrų baudiniais ir kaip žaidėjo įmušti įvarčiai nėra
skaičiuojami, o rungtynių galutiniu rezultatu yra laikomas rezultatas, buvęs iki minėtos serijos
baudinių.
14.15. Žaidėjo įmuštas įvartis į savo komandos vartus („own goal“) lažybose neskaičiuojamas, t. y.
žaidėjas nelaikomas įmušusiu įvartį.
14.16. Kortelės, parodytos ne žaidėjams esantiems tuo metu aikštėje (pvz., komandos vadovams,
treneriams, atsarginiams žaidėjams), neskaičiuojamos.
Krepšinis
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14.17. Visos lažybų baigtys krepšinio varžybose nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį varžybų laiką,
nebent lažybų pasiūloje yra aiškiai nurodoma, kad nustatant varžybų baigtį yra įtraukiami ir
pratęsimai.
14.18. Jei komanda gauna techninę pražangą dar neprasidėjus varžyboms (pvz., sulaužomas lankas
prieš varžybas, komanda delsia išeiti į aikštelę, prieš rungtynes įvyksta muštynės ir komandai
skiriama techninė pražanga ir pan.), lažybų baigtis „Pirmi pelnys taškus“ lieka galioti.
14.19. Tais atvejais, kuomet žaidžiamas pratęsimas ne dėl lygiųjų krepšinio rungtynėse, o dėl to, jog
to reikalauja turnyro reglamentas, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio rungtynių laiko
rezultatą. Statymai dėl žaidėjų statistinių rodiklių tokiose rungtynėse užskaitomi įskaitant ir
pratęsimą.
14.20. Tais atvejais, kuomet krepšinio rungtynėse nežaidžiamas pratęsimas, nors rezultatas
pasibaigus pagrindiniam laikui būna lygus (pvz. draugiškose rungtynėse) yra užskaitomas rezultatas
esantis pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui. Tokiais atvejais statymų ant baigčių 1 ir 2 (galutinis
rungtynių nugalėtojas) koeficientai yra prilyginami „1". Visos kitos baigtys lieka galioti.
14.21. Krepšinio pasiūloje į antros rungtynių pusės ir ketvirto kėlinio rezultatą nėra įskaičiuojamas
pratęsimo rezultatas.
14.22. Atliekant statymus dėl pelnytų taškų intervalo, baigtys užskaitomos atsižvelgiant į pagrindinio
rungtynių laiko rezultatą, išskyrus atvejus, kai lažybų pasiūloje buvo aiškiai nurodyta kitaip.
Beisbolas, amerikietiškas futbolas
14.23. Lažybose dėl beisbolo, amerikietiško futbolo statymai priimami pagrindiniam rungtynių
laikui, išskyrus atvejus, kai lažybų pasiūloje buvo aiškiai nurodyta kitaip.
14.24. Jei lažybų pasiūloje nurodytą dieną beisbolo (MLB) varžybos neįvyksta, tai lažybos yra
anuliuojamos.
14.25. Beisbolo (MLB) varžybos, kurios žaidžiamos du kartus tarp tų pačių komandų, lažybų
pasiūloje vadinamos „G1“ varžybomis (pirmosios dienos varžybos) ir „G2“ varžybomis (antrosios
dienos varžybos) bei abejoms varžyboms yra nurodomas tas pats varžybų pradžios laikas – (pirmų
varžybų – G1) pradžios laikas.
14.26. Lažybose dėl beisbolo varžybų lažybų pasiūloje startiniai (pradedantys rungtynes) metikai
(pičeriai) nėra nurodomi ir jų pasikeitimai lažyboms neturi įtakos, išskyrus JAV MLB lygos varžybų
atvejus, kuomet visos lažybos, susijusios su padavėjais (pitcher), pvz. baigčių variantai nugalėtojas,
pranašumas, suminis, yra anuliuojamos, jei pasikeitė anonsuotas varžybų pradinis metikas (pitcher).
14.27. Lažybose dėl Japonų beisbolo varžybų, lygiųjų atveju lažybos anuliuojamos tik statymams už
lažybų baigtis „Nugalėtojas“.
Formulė-1, kitos auto – moto lenktynės
14.28. Lažybų baigtyje Lenktynių nugalėtojas nugalėtoju pripažįstamas lenktynininkas, užėmęs
pirmąją vietą pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų.
14.29. Lažybų baigtyje lenktynininko vieta nustatoma pagal lenktynių protokolą.
15

14.30. Lažybų baigtyje „Kuris pasirodys geriau“, geriau pasirodęs lenktynininkas laikomas tas, kuris
galutinėje klasifikacijoje (pagal pirminį klasifikacijos protokolą, paskelbtą iš karto po varžybų) užėmė
aukštesnę vietą. Jeigu abu lenktynininkai nebaigė distancijos, geriau pasirodžiusiu bus laikomas tas,
kuris nuvažiavo daugiau ratų. Jeigu abu lenktynininkai iškrito tame pačiame rate, lažybos yra
anuliuojamos.
14.31. Lažybų baigtyje „Atvažiuos – neatvažiuos“ siūloma spėti ar lenktynininkas užbaigs distanciją
neiškritęs. Lenktynininkas lažybose laikomas baigusiu lenktynes, jei buvo klasifikuotas.
14.32. Lažybų baigtyje „Greičiausias ratas“ siūloma spėti, kuris iš lenktynininkų greičiausiai
apvažiuos ratą.
14.33. Lažybų baigtyje „Saugos automobilis“ („Safety Car“) siūloma spėti ar išvažiuos (neišvažiuos)
automobilis, stabdantis lenktynes. Šiuo atveju kai kurie lenktynininkai praranda įgyta pranašumą –
jei vieną lenktynių dalyvį nuo kito skyrė tam tikras laiko tarpas, ir jie vienas kitą paveja, tačiau po
incidento trasoje išvažiavus saugos automobiliui, jie privalo važiuoti vienas paskui kitą be galimybės
lenkti, kol saugos automobilis nepasitraukia iš lenktynių trasos. Saugos automobilio išvažiavimas
lažyboms įtakos neturi. Tais atvejais, kai saugos automobilis dalyvauja lenktynių starte (pvz., dėl
blogų oro sąlygų) ir tada, kai lenktynės pradedamos iš naujo (jei jos buvo sustabdytos), tai nėra
laikoma saugos automobilio išvažiavimu šio punkto prasme.
14.34. Jei lenktynininkas startavo pagrindinėse varžybose (ne kvalifikacijoje), tai lažyboms nebeturi
įtakos vėlesnės kliūtys (pvz., lenktynininkas pateko į avariją, sugedo bolidas ar pan.), dėl kurių
lenktynininkas nebegalėjo tęsti varžybų.
14.35. Jei Formule 1, auto – moto lenktynės sustabdomos ir per 48 val. nepratęsiamos, lažybos
anuliuojamos.
Gyvūnų lenktynės
14.36. Bendrovės lažybų punkte įdiegus specialią įrangą, galima lažintis dėl gyvūnų lenktynių.
Gyvūnų lenktynių vaizdo įrašą speciali programinė įranga parenka atsitiktine tvarka iš gyvūnų
lenktynių duomenų bazės ir transliuoja lažybų punkte esančiame vaizdo rodymo įrenginyje (toliau
vadinamas – „Ekranu“).
14.37. Lažybų pasiūloje nurodomas gyvūno bėgimui priskirtas unikalus numeris, gyvūnų numeriai ir
kiekvienam gyvūnui priskirtas atskiras lažybų koeficientas. Kiekvienam gyvūnui gali būti
priskiriamas skirtingas lažybų koeficientas.
14.38. Lažybų pasiūloje dėl gyvūnų lenktynių įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti vaizduojami šie
lažybų įvykiai:
(i) Laimėtojas - pirmojo atbėgusio gyvūno numeris.
(ii) Dvigubas - pirmi atbėgs du pasirinkti gyvūnai tokia tvarka: pirmasis pasirinktas gyvūnas atbėgs
pirmas, antrasis pasirinktas gyvūnas atbėgs antras. Lažybos laimimos tik atspėjus, kuris gyvūnas
atbėgs pirmas ir kuris antras.
(iii) Prizininkas - gyvūnas su pasirinktu numeriu atbėgs pirmas arba antras.
(iv) Specialus statymas „Mažiau“ - pirmojo atbėgusio gyvūno numeris bus 1, 2 arba 3.
(v) Specialus statymas „Daugiau“ - pirmojo atbėgusio gyvūno numeris bus 4, 5 arba 6.
(vi) Specialus statymas „Lyginis“ - pirmojo atbėgusio gyvūno numeris bus 2, 4 arba 6.
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(vii) Specialus statymas „Nelyginis“ - pirmojo atbėgusio gyvūno numeris bus 1, 3 arba 5.
14.39. Pasibaigus lenktynėms, ekrane rodomi lenktynių rezultatai.
Kiti lažybų įvykiai
14.40. Kiti lažybų įvykiai – tai tokie lažybų įvykiai, kurių iš anksto parengti animaciniai ar vaizdo
įrašai (pvz., motociklų ar kt. lenktynių, sporto rungtynių, varžybų ar kitų bet kokių įvykių), įdiegus
specialią įrangą, rodomi lažybų punktuose. Lažybų įrenginiai atsitiktine tvarka parenka iš kitų lažybų
įvykių duomenų bazės vaizdo įrašus ir transliuoja lažybų punktuose esančiuose ekranuose.
14.41. Kitų lažybų įvykių rezultatai sužinomi iš karto po tokio lažybų įvykio pabaigos, t. y. kai
baigiama tokio įvykio transliacija, o laimėjimai gali būti išmokami iš karto po tokio lažybų įvykio
pabaigos pateikus laimėjusią lažybų kortelę lažybų tarpininkui. Įvykių rezultatai saugomi specialioje
programinėje įrangoje.
Ledo ritulys
14.42. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo
pasibaigus pagrindiniam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant
į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.) neskaitant pratęsimų ir baudinių serijos (Pagrindinis laikas –
60 min. be pratęsimo ir baudinių), išskyrus atvejus, kai lažybų pasiūloje buvo aiškiai nurodyta kitaip.
14.43. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl ledo ritulio rungtynių nugalėtojo
pasibaigus visam rungtynių laikui, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į
pagrindinį rungtynių laiką su pratęsimu, tačiau neskaitant baudinių serijos (Visas rungtynių laikas –
pagrindinis laikas su pratęsimu).
14.44. Tokiu atveju, kai Bendrovė lažybų pasiūloje siūlo lažintis dėl galutinio ledo ritulio rungtynių
nugalėtojo, ledo ritulio rungtynių nugalėtojas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką su
pratęsimu ir baudinių serija (Rungtynių nugalėtojas – pagrindinis laikas su pratęsimu ir baudiniais).
14.45. Lažybose dėl ledo ritulio varžybų statymai su lažybų baigtimis Pranašumas ir Suminis
nustatomi atsižvelgiantį į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), išskyrus atvejus, kai lažybų pasiūloje
buvo aiškiai nurodyta kitaip.
14.46. Lažybų baigtys dėl tikslaus rungtynių rezultato, pirmo ir paskutinio rungtynių įvarčio ar dėl
to, kad komandos pelnys bent po įvartį ledo ritulio rungtynėse nustatomos atsižvelgiant į pagrindinį
rungtynių laiką (60 min.), išskyrus atvejus, kai lažybų pasiūloje buvo aiškiai nurodyta kitaip.
14.47. Lažybų baigtys dėl statistinių duomenų (metimai į vartus, baudos minutės, žaidėjų pelnyti
įvarčiai, rezultatyvūs perdavimai, rezultatyvumo balai) ledo ritulio varžybose nustatomos
atsižvelgiant į pagrindinį rungtynių laiką (60 min.), išskyrus atvejus, kai lažybų pasiūloje buvo aiškiai
nurodyta kitaip .
Statymai Gyvai (Live)
14.48. Lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje lažybų baigties interpretavimo variantas
„Pranašumas“ gali būti pateiktas dviem būdais: Nurodant dvi galimas baigtis – „pirmo dalyvio
pranašumas“ ir „antro dalyvio pranašumas“. Nurodant tris galimas baigtis – „pirmo dalyvio
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pranašumas“, „lygiosios su pranašumu“ ir „antro dalyvio pranašumas“. Jei lažybų dėl statymų Gyvai
(Live) pasiūloje pateiktos dvi galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą
pranašumo rezultatą, lažybų statymas anuliuojamas. Jei lažybų dėl statymų Gyvai (Live) pasiūloje
pateiktos trys galimos lažybų įvykio baigtys, pataikius į lažybų pasiūloje pateiktą pranašumo
rezultatą, statymas „lygiosios su pranašumu“ laikomas laimėtu, o statymai „pirmo dalyvio
pranašumas“ ir (arba) „antro dalyvio pranašumas“ – pralaimėtais.
Biatlonas, Slidinėjimas, Šuoliai su slidėmis ir Kalnų slidinėjimas
14.49. Siūloma spėti kuris sportininkas (komanda) pasirodys geriau, užims aukštesnę vietą
galutiniame varžybų protokole. Sportininkams (komandoms) pasitraukus iš varžybų skirtingose jų
stadijose, nugalėtoju laikomas sportininkas (komanda) įveikęs daugiau varžybų stadijų. Abu
sportininkai (komandos) turi startuoti varžybose. Jei kažkuris nepradeda varžybų, visi susiję statymai
prilyginami vienetui.
15. KITI YPATINGI ATVEJAI
15.1. Kai Bendrovė nėra įsitikinusi oficialių informacijos šaltinių paskelbtos lažybų baigties
patikimumu, ji turi teisę atidėti rezultato patvirtinimą iki 3 (trijų) darbo dienų. Apie tai Bendrovė
paskelbia lažybų punktuose ir savo internetinėje svetainėje. Pasibaigus atidėjimo terminui laimėjimai
išmokami vadovaujantis patikslintais oficialių informacijos šaltinių duomenimis arba, jei tokių nėra
– pirminiais duomenimis.
15.2. Jeigu lažybų baigtis yra užprotestuota (pateiktas skundas) iki pirminio varžybų protokolo
(statistiniai duomenys, skelbiami iš karto po varžybų) paskelbimo, visų su ja susijusių laimėjimų
išmokėjimai yra atidedami iki protesto (skundo) išnagrinėjimo.
15.3. Jeigu lažybų įvykio rezultatas buvo anuliuotas ar pakeistas (pvz., dėl komandos ar žaidėjo
diskvalifikacijos, teisėjavimo, sąlygų pasikeitimo ar pan.), galiojančiu laikomas tas lažybų įvykio
rezultatas, kuris buvo paskelbtas pirmas iki jo užprotestavimo.
15.4. Jeigu bendrovė suklydo sudarydama lažybas su lošėju ir šią klaidą Bendrovė nustatė iki ar po
lažybų įvykio pradžios, tai lažybos yra anuliuojamos. Bendrovės suklydimu, įskaitant bet
neapsiribojant, yra laikomi šie atvejai: (i) kuomet yra nustatomas akivaizdžiai klaidingas lažybų
koeficientas; (ii) nurodant koeficientą tarp skaičių yra praleistas kablelis; (iii) kai dėl techninės
klaidos lažybose „Gyvai“, lažybų pasiūloje koeficientas neatsinaujina ir neatitinka realios rungtynių
eigos; (iv) pranašume teigiamas ženklas yra sukeistas su neigiamu; (v) papildoma lažybų įvykio
pasiūla neatitinka pagrindinių to paties įvykio baigčių pasiūlos (nugalėtojas, pranašumas, suminis ir
pan.); (vi) baigties koeficientas iš esmės skiriasi nuo tos pačios baigties koeficientų kitų lažybų
bendrovių pasiūloje statymo priėmimo metu. Apie tokį lažybų anuliavimą bei jo priežastis Bendrovė
per 5 darbo dienas paskelbia viešai savo interneto svetainėje bei lažybų punktuose, kuriuose buvo
atlikti statymai už anuliuotas lažybas. Jei lošėjas nesutinka su lažybų anuliavimu šiuo pagrindu, jis
privalo per 10 kalendorinių dienų nuo lažybų anuliavimo dienos raštu pateikti Bendrovei pretenziją
dėl tokio lažybų anuliavimo. Bendrovė, gavusi lošėjo pretenziją, per 14 kalendorinių dienų privalo
arba išmokėti lošėjui laimėjimą arba atsisakyti tenkinti lošėjo pretenziją pateikdama lošėjui išsamų
motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais. Jei lošėjas nesutinka su paaiškinime
išdėstytais motyvais, lošėjas turi teisę kreiptis į Lošimų priežiūros tarnybą arba teismą dėl kilusio
ginčo sprendimo.
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15.5. Teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus Bendrovės ginčą su lošėju, pagrindu laimėjimas
išmokamas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
16. PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
16.1. Visos lošėjo pretenzijos dėl lažybų ir/arba dėl su jomis susijusių klausimų pateikiamos raštu
lažybų tarpininkui tame lažybų punkte, kuriame buvo atspausdinta lažybų kortelė arba registruotu
paštu Bendrovės buveinės adresu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kuomet
lošėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie galimai pažeistą jo teisę. Pretenzijoje turi būti nurodytas
lošėjo vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, kontaktinis telefonas bei elektroninis paštas (jei toks
yra), pretenzijos pateikimo data bei lošėjo ar jo įgalioto asmens parašas. Jei pretenziją pateikia
įgaliotas asmuo – jo atstovavimo teisę liudijantis dokumentas. Anoniminės pretenzijos gali būti
paliktos nenagrinėtos.
16.2. Bendrovė privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo lošėjo pretenzijos gavimo dienos
išsiųsti lošėjui jo nurodytu elektroninio pašto arba korespondencijos adresu ar įteikti pasirašytinai
išsamų motyvuotą rašytinį paaiškinimą, pagrįstą dokumentais.
16.3. Bendrovė neprisiima atsakomybės už ryšio paslaugas, kuriomis naudojantis yra siunčiama
informacija, teikiančių operatorių veiksmus ar neveikimą.
16.4. Lošėjas dėl Bendrovės veiksmų arba neveikimo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į
Priežiūros tarnybą ar kitas institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Visi ginčai, kilę tarp Bendrovės ir lošėjų, kurie nebus išspręsti šio Reglamento nustatyta tvarka,
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
17.2. Bendrovė turi teisę keisti šį Reglamentą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
17.3. Šis Reglamentas yra privalomas Bendrovei, lažybų tarpininkams ir kitiems asmenims,
dalyvaujantiems lažybose.
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