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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Instant Racing 

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 
 

1. Likmes uz virtuālajām sacīkstēm tiek veiktas līdzīgi kā reālās 
sacīkstes, tomēr tā vietā, lai balstītos uz reāliem notikumiem, 
iznākumus nosaka izlases numuru ģenerators (RNG), piemērojot 
svērumu proporcionāli uzskaitītajām izredzēm. 

2. Izlases numuru ģeneratoru (RNG) ir patstāvīgi pārbaudījis 
akreditēts testētājs. Pēc pieprasījuma ir pieejama papildus 
informācija. 

3. Sacensības notiek pēc pieprasījuma, kas nozīmē, ka pēc likmes 
izdarīšanas sacensības sāksies tieši jums. Katra sacīkste ir jauna 
sacensība, un tā notiks tikai jums. 

4. Sacīkstes tiek pārraidītas kā tiešraides video straumē, izmantojot 
integrētu multivides atskaņotāju. Ekrāna augšdaļā varat 
pārslēgties starp jebkuru no sporta veidiem, izmantojot izvēlni. 

5. Katrai sacensībai ir sava apraides straume un derību iespējas. 
Cilnē jums ir iespēja pārvietoties starp dažādām sacīkstēm. 

6. Pēc sacīkšu izvēles ir šādas iespējas; 
● Sīkāka informācija par braucējiem tiek parādīta viena pēc otras. 

Noklikšķinot uz sacīkšu dalībnieka vārda, parādīsies detalizēta 
informācija un sniegs jums vairāk ziņu par viņiem un viņu vēsturi. 

● Likmju izdarīšana pēc sacīkšu izvēles: Jūs varat izvēlēties likmi, 
noklikšķinot uz koeficientu, tas to pievienos derību kvītij.  

● Likmes summu var noteikt vai nu ar noklusējuma summu, kas 
norādīta zem sacīkšu koeficienta, vai / un likmes kvītī pirms likmju 
izdarīšanas. 

● Likmes uz visām sacensībām tiek slēgtas, kad esat izvēlējies 
likmes uzlikt un sākt sacensības. 

● Cilnes labajā augšējā labajā stūrī ir iespēja apskatīt pēdējās 
likmes, šo derību sacīkšu iznākumu un likmju rezultātus, ieskaitot 
uzvaras un atdevi, kā arī jūs varēsiet redzēt sacīkšu atkārtojumu, 
kurā bija skrējiens, lai jūs vienmēr varētu atskatīties un uzzināt, vai 
esat uzvarējis. 

● Kad sacīkstes ir sākušās, jūsu likmes tiks parādītas cilnē virs 
sacīkstēm. 
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● Ir iespēja izlaist sacīkstes, un neskatīties tās, un nekavējoties 
saņemt sacīkšu rezultātus. Šīs opcijas izmantošana nekādā veidā 
neietekmēs sacensību rezultātu vai jūsu laimestu. 

● Darbības traucējumi, kuru dēļ sacīkstes nenotiek kāda iemesla dēļ, 
anulē derības par šīm sacīkstēm un atgriež visas likmes. 

 
 

Likmes 
 

1. Single Win Bet - Šajā gadījumā jūs iesniedzat likmi par 1           
dalībnieku uz uzvaru. Ja izvēlētais dalībnieks nefinišē 1. vietā, tad          
Jūs nelaimējat. 

2. Single Place Bet - Šī likme var nedaudz atšķirties, atkarībā no           
sacīkšu dalībnieku skaita sacensībās. Jūs iesniedzat likmi par        
vienu dalībnieku, ka tas finišēs kādā no godalgotajām vietām. Ja          
izvēlētais dalībnieks nefinišē nevienā no šīm vietām, tad Jūs         
nelaimējat. 

3. Forecast (Prognozes) - Prognozētā likme ir tā, kur jūs prognozējat,          
kurš sacīkšu dalībnieks finišēs 1. un 2. vietā. Ja Jūs abus           
braucējus prognozējat pareizi, Jūs uzvarat, ja tikai viens no         
sacīkšu braucējiem ir pareizs, Jūs nelaimējat. 

 
 

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. 
 
Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu,         
spēlētājam ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem        
klienta kontā.  
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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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