SIA LVBet
LV50203083121
Rīga, Elizabetes iela 33 - 8, LV-1010
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Instant Football
Spēles izstrādātaja nosaukums: Leap Gaming
Spēles veids: Virtuālais sports
Minimālā dalības maksa (likme): EUR 0.50
Maksimālā dalības maksa (likme): EUR 500

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties
spēlē
Interneta vietnē atverot adresi https://lvbet.lv un pēc tam nospiežot uz
izvēlnes
VIRTUAL
SPORTS,
spēlētājs
nokļūst
lapā
“https://lvbet.lv/sports.lvbet.lv/en/virtual-sports”, kur spēle tiek palaista,
nospiežot uz attiecīgās spēles ikonas.
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Spēles apraksts
Virtual football (Virtuālais futbols) ir lietotne, kas ļauj likt likmes uz
virtuālajiem futbola mačiem starp virtuālām futbola komandām. Virtuālā
futbola spēle darbojas kā virtuālā līga, kurā katra komanda futbola
sezonā spēlē divas reizes pret otru komandu. Spēļu rezultāts tiek
ģenerēts pēc nejauša skaitļu ģeneratora ar svērto proporciju
uzskaitītajiem koeficientiem. Lielākā priekšrocība ir tā, ka mači tiek
aizvadīti uz pieprasījuma, kas nozīmē to, ka Jūs tos varat skatīties
jebkurā laikā, kad vien vēlaties, negaidot spēles sākumu.

Pamata navigācija
1. Katrā spēlē piedalās nejauši izvēlētas komandas un likmju
iespējas tiek skaitļotas konkrēti šīm komandām. Ja Jūs
neapmierina izvēlētās komandas, Jūs varat nospiest “Mainīt
komandu” pogu, ekrāna augšpusē, un tiks nejauši izvēlētas 2
jaunas komandas.
2. Galvenajā ekrānā tiek parādīta informācija un derību iespējas.
3. Statistikas josla, kura atrodas ekrāna augšpusē, rāda abu
komandu informāciju. Zemāk ir visas derības par katru spēli, kas
tiks spēlēta mača dienā, kur Jūs varat vai nu uzlikt likmi vai
izvēlēties apskatīt citas likmju iespējas citām spēlēm.
4. Kad spēle būs beigusies, Jums būs iespēja atkārtot likmi vai
atkārtot likmi x2, kas dos iespēju 2 izvēlētajām komandām spēlēt
spēli vēlreiz.
5. Likmes ievietošana:
● Jūs varat izvēlēties likmi, noklikšķinot uz koeficientu. Tas
pievienos izvēli likmju likšanas lapai, kurā varat iestatīt likmi
un iesniegt Jūsu likmes.
● Likmes apmēru var notiekt pirms pievienošanas likmju lapai,
norādot likmes lielumu likmes lodziņā, vai arī labojot
informāciju likmes lodziņā jau pēc pievienošanas likmju lapai.
● Jebkura mača likmes tiek slēgtas un tiek uzskatītas par
pabeigtām, kad Jūs nospiežat “Sākt spēli”. Ja Jūsu spēle,
jebkāda iemesla dēļ, tiek pārtraukta, Jūs to varat noskatīties
vēlreiz likmju vēstures logā.
● Izvēloties portreta ikonu uznirstošā loga augšpusē, Jūs
varēsiet apskatīt likmju vēsturi. Tajā ietilpst informācija par
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pēdējiem mačiem, to iznākumiem, un jebkādiem laimestiem
vai atgrieztām likmēm. Papildus tam, Jums būs iespēja
noskatīties spēli vēlreiz, apskatot kas notika.
● Kolīdz spēle ir sākusies, Jūsu likmes būs redzamas video
straumes labajā pusē. Pastāv iespēja izlaist spēli, neskatīties
to un uzreiz nokļūt pie rezultāta. Šīs iespējas izmantošana
nekādi neietekmēs mača rezultātu vai Jūsu laimestu nekādā
veidā, un Jūs jebkurā laikā to varat noskatīties spēļu
vēstures logā.
● Darbības traucējumi, kuru dēļ sacīkstes nenotiek kāda
iemesla dēļ, anulē derības par šīm sacīkstēm un atgriež
visas likmes.

Likmes
1X2
Vienkārša - pilna laika rezultāts vai 1x2
Tā ir tieša likme par spēles rezultātu, vai nu uzvara mājiniekiem,
neizšķirts, vai uzvara viesiem.
Vienkārša – dubulta iespēja
Tāpat kā 1X2 likmēm šeit Jūs varat izvēlēties no trīs izvēlēm, kur tiek
sagrupēti dažādi rezultāti. Tātad Jūs varat izdarīt likmi uz 2 no 3 spēles
rezultātiem vienā un tajā pašā likmē (piemēram, uz komandu, kas
uzvarēs vai zaudēs).
Vienkārša – puslaika rezultāts
Šī ir tieša likme uz puslaika rezultātu – vadībā būs mājinieki, būs
neizšķirts, vai vadībā būs viesi.
Vienkārša - kopējie vārti zem/virs
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Likmes zem/virs ietver likmju likšanu uz vārtu skaitu spēlē. Likme tiek
likta par to, vai galīgais vārtu skaits būs virs vai zem konkrētā rezultāta
(piemēram zem/virs 2,5 vārtiem).
Vienkārša – Āzijas handikaps
Šajā likmē vienai komandai ir jāpārspēj otra par noteiktu vārtu skaitu, ko
sauc par handikapu, ņemot vērā un apsverot handikapu. Likme ir tieša
likme uz spēles rezultātu – uzvarēs vai nu mājinieki, vai viesi (gadījumā,
ja pēc handikapa modifikatora ir neizšķirts,
likme tiek atgriezta).
Vārti
Vienkārša – kopējie spēles vārti
Uzvarējusī likme ir likme, kura pareizi paredzējusi kopējo spēles gaitā
abu komandu savākto vārtu skaitu.
Rezultāts
Vienkārša – precīzs pilna laika rezultāts. Ar šo likmi uzvarēsiet, ja pareizi
paredzēsiet galīgo spēles rezultātu.

Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav naudas līdzekļu, vai
spēlētājs pats vēlas beigt spēli.

Laimesta saņemšanas norise
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta LV BET kontā.
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Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu,
spēlētājam ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem
klienta kontā.
Laimestiem nav izmaksu limita. Tie tiek izmaksāti nākamajā dienā pēc
transakcijas pieprasīšanas. Pirmā šāda transakcija var aizņemt ilgāku
laiku, līdz 10 darba dienām.
Izmaksā tos laimestus, kas ir laimēti saskaņā ar tiešsaistes spēlē
esošajiem spēles noteikumiem un laimējošo kombināciju tabulu. Spēles
programmas funkcionāla bojājuma, elektronisku vai manipulēšanas ar
spēļu automātu programmu rezultātā, laimesta izmaksas tiek veiktas pēc
tam, kad tiek veikta spēles pārbaude un darbinieki ir pārliecinājušies par
iepriekšminēto apstākļu neesamību.
Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām
normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības:
(a) laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties;
(b) laimesti no 720 eiro līdz 14 300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā;
(c) laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 30
dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par
spēles norisi, tad 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, par to var iesniegt
rakstisku iesniegumu (adrese: Elizabetes iela 33 - 8, Rīga LV-1010) vai
iesniegt elektronisku iesniegumu nosūtot to uz Atbalsta dienesta e-pasta
adresi - support@lvbet.lv.
15 dienu laikā SIA „LVBet” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi
uz norādīto adresi iesniegumā.
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