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

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Virtual 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.

1

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.

Pamata navigācija
1. Tā ir atkarīga no līgas komandu skaita. Līgā, kurā ir 16 komandas,
katra futbola sezona sastāv no 60 spēles dienām, katrā kārtā ir 8
spēles, kas ir sadalītas divās sacensību dienās. 4 spēles tiek
spēlētas paralēli katrā spēles dienā, un jūs varat pārlūkot dažādas
spēles un skatīties vienu, kuru izvēlaties.
2. Katrai spēlei ir sava pārraides plūsma un likmju likšanas iespējas.
Cilnes, kas darbojas augšējā daļā, ļauj izvēlēties un pārlūkot
dažādas spēles, un atskaites laiks līdz nākamajai spēles dienai
tiek rādīts virs likmju likšanas iespējām.
3. Galvenajā ekrānā ir redzama video zona, bet zem tās ir 2 derību
iespējas katrai spēlei, kas tiks spēlētas sacensību dienā, kur var
izdarīt likmes vai izvēlēties apskatīt vairākas likmju likšanas
iespējas dažādām spēlēm.
4. Ir arī iespējas apskatīt līgas tabulu, statistiku par komandām un
apskatīt Jūsu likmes un to rezultātu.
5. Likmes ievietošana:
● Likmēm pirms spēles uz darbvirsmas Jūs varat izvēlēties
likmi, noklikšķinot uz koeficientiem. Tas pievienos izvēli
likmju likšanas lapai, kurā varat iestatīt likmi un iesniegt Jūsu
likmes.
● Puslaika likmēm Jūs varat izvēlēties likmi, noklikšķinot uz
koeficientiem puslaikā, tas atvērs uznirstošo logu, kurā Jūs
varat izvēlēties izvēlēto likmi likšanai, no turienes Jūs tieši
liekat likmi, neievietojot to likmju lapā.
● Mobilajā tālrunī, liekot likmi pirms spēles, varat izlemt atlasīt
“Iesniegt likmi”, lai liktu likmi tieši, vai arī atlasiet “Likmju
lapa”, lai ievietotu likmi uz likmju lapā iesniegšanai vēlāk.
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● Likmes spēlei tiks slēgtas spēles sākumā. Ja paliks kādas
neiesniegtas likmes spēlei, kas ir sākusies, bet likme nebūs
iesniegta līdz šim laikam, tad likmes likmju lapā parādīsies
pelēkā krāsā un tās vairs nevarēs iesniegt.

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 – puslaiks/ pilns laiks
Šī ir likme uz spēles puslaika rezultātu kopā ar pilna laika rezultātu.
Vispirms Jums ir pareizi jāparedz puslaika rezultāts (vai nu vadībā būs
mājinieku komanda, būs neizšķirts, vai vadībā
būs viesu komanda), un tad Jums ir pareizi jāatspoguļo spēles gala
rezultāts (uzvarēs mājinieki, būs neizšķirts, vai uzvarēs viesi).
Vienkārša – puslaika rezultāts
Šī ir tieša likme uz puslaika rezultātu – vadībā būs mājinieki, būs
neizšķirts, vai vadībā būs viesi.
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,
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likme tiek atgriezta).
Vārti
Vienkārša - kopējie vārti zem/virs
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 – kopējie spēles vārti
Uzvarējusī likme ir likme, kura pareizi paredzējusi kopējo spēles gaitā
abu komandu savākto vārtu skaitu.
Vienkārša – abas komandas iegūs vārtus
Šī likme ir likme par to, vai abas komandas spēlē iegūs vārtus, vai nē.
Šim likmes veidam ir divas iespējas - “Jā” vai “Nē”.
Rezultāts
Vienkārša – precīzs pilna laika rezultāts. Ar šo likmi uzvarēsiet, ja pareizi
paredzēsiet galīgo spēles rezultātu.
Vienkārša – precīzs puslaika rezultāts. Ar šo likmi uzvarēsiet, ja pareizi
paredzēsiet puslaika rezultātu.
Vairāku spēļu likmes
Lai uzliktu šī veida likmi, Jums jāizvēlas vairākas likmes no dažādām
spēlēm Jūsu likmju lapā. Ja izvēlēsieties vairāk kā vienu likmi vienai un
tai pašai spēlei, vairāku spēļu likmes iespēja tiks atspējota un tiks
atļautas tikai vienkāršās likmes.
Skaitlis iekavās pie vairāku spēļu saīsinājuma – t.i. (10) – nozīmē, ka šīs
likmes likšana ar pašreiz izvēlētajām likmēm izmaksās 10 reizes vairāk,
jo tiks liktas 10 likmes.
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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.
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
5

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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