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

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Virtual 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. Likmju likšana virtuālajās zirgu skriešanās sacīkstēs tiek
atspoguļota līdzīgi kā reālās sacīkstēs. Tomēr tā netiek balstīta uz
reāliem notikumiem un rezultāts tiek ģenerēts ar nejaušu skaitļu
ģeneratoru (RNG) ar svērto proporciju uzskaitītajiem koeficientiem.
2. Katrām sacīkstēm ir sava pārraides plūsma un likmju likšanas
iespējas. Cilnei augšējā daļā rāda atskaites laiku līdz nākamajām
sacīkstēm un ļaus Jums pārslēgties starp katra veida sacīkstēm.
3. Zem plūsmas ir šādas iespējas:
● Izvēlieties sacīkstes, uz kurām vēlaties likt likmi: pēc noklusējuma
ir redzamas nākamās sešas un varat ritināt ar peli, lai redzētu
nākamās 20 sacīkstes.
● Klikšķinot uz sacīkšu zirga vārda, tiks parādīta papildu informācija
par to un viņa vēsture. Klikšķinot uz vārda vēlreiz, šī informācija
tiks paslēpta.
● Likmes ievietošana: pēc sacīkšu reģistra izvēles, varat izvēlēties
likmi, klikšķinot uz koeficientiem. Tādējādi pievienosiet savu izvēli
likmju lapai.
● Likmes jebkurām sacīkstēm tiek slēgtas 10 sekundes pirms
sacīkšu sākuma. Ja likmju lapa līdz šim laikam nav iesniegta,
likmes tiks attēlotas pelēkā krāsā un tās vairs nevarēs iesniegt.
● Tieši zem plūsmas labajā pusē ir iespējas apskatīt pēdējos
rezultātus, lai Jūs varētu zināt, kas uzvarēja pēdējās sacīkstēs.
Bez tam Jūs arī varat apskatīt Jūsu pēdējās likmes un rezultātus –
tādējādi vienmēr varat redzēt savu vēsturi un uzzināt, lai Jūsu
likme(-s) uzvarēja.

Likmes
1. Vienkāršas
Vienkārša – likme uz uzvaru
Šajā gadījumā Jūs iesniedzat likmi, ka uzvarēs viens zirgs. Ja
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izvēlētais zirgs nefinišē kā pirmais, uzvara netiek ieskaitīta.
Vienkārša – likme uz vietu
Šī likme var nedaudz atšķirties atkarībā no zirgu skaita, kas
piedalās sacīkstēs, un Jums jāiesniedz likme, ka konkrēts zirgs
finišēs godalgotā vietā. Ja izvēlētais zirgs nefinišē kādā no šīm
vietām, uzvara netiek ieskaitīta.
Zirgu skaitsGodalgotās vietas
8-15
1., 2. un 3.
5-7
1., 2.
4
1., 2.

Vienkārša – E/W (Each Way) likme
Šī ir abu augstāk aprakstīto likmju – likmes uz uzvaru un likmes uz
vietu – kombinācija, un Jums izmaksās kā dubulta likme. Ja zirgs
finišēs pirmais, Jūs saņemsiet izmaksu gan par uzvaras, gan
vietas likmi, vai arī tikai par vietas likmi, ja zirgs finišēs izmaksas
pozīcijā atkarībā no sacīkšu veida.
Prognoze (tieša prognoze)
Prognozes likme ir, ja paredzat, kurš zirgs finišēs 1. un kurš 2. Ja
paredzēsiet pareizi abus zirgus, būsiet uzvarējis. Ja viens no
zirgiem nebūs pareizi paredzēts, būsiet zaudējis un izmaksa netiks
veikta.
Reversā prognoze (duāla prognoze)
Jūs varat ievietot šī veida likmi, izmantojot pogu “Jebkurš”
Prognozēšanas
ekrānā.
Šis
ir
Prognozēšanas
likmes
paplašinājums, kur Jums jāizvēlas divi zirgi, kas finišēs kā 1. un 2.,
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bet jebkādā secībā. Izmaksas šai likmei būs kā dubultai likmei un
ja kāds no zirgiem nefinišēs kādā no top 2 vietām, Jūs būsiet
zaudējis.
Trīskāršā
Trīskāršā likme nozīmē, ka Jūs prognozējat zirgus, kas finišēs 1.,
2. un 3. vietā. Uzvarēsiet, ja būsiet pareizi prognozējis visus 3
zirgus. Ja kaut viens zirgs nebūs pareizs, atlīdzību Jūs
nesaņemsiet.
Reversā trīskāršā (Kombinētā trīskāršā)
Jūs varat ievietot šī veida likmi, izmantojot pogu “Jebkurš”
Trīskāršās prognozēšanas ekrānā. Šis ir Trīskāršās likmes
paplašinājums, kur Jums jāizvēlas trīs zirgi, kas finišēs kā 1., 2. un
3., bet jebkādā secībā. Izmaksas šai likmei būs seškāršas un ja
kāds no zirgiem nefinišēs kādā no top 3 vietām, Jūs būsiet
zaudējis.
2. Vairākas likmes
Šī veida likmei Jums jāizvēlas Jūsu likmju lapā vairāki zirgi no
dažādām sacīkstēm. Ja vienām un tām pašām sacīkstēm
izvēlēsieties vairāk kā vienu dalībnieku, šīs iespējas tiks
atspējotas.
Jums jāvar izvēlēties uzvaras, vietas vai e/w likmes vairākām
spēlēm, bet ne kombinācijas vienā un tajā pašā. Ja, izvēloties
dalībniekus sacīkšu ekrānā, Jūs izmantojat veidu izvēli, tie tiks
pārveidoti uz likmju veidu, kas izvēlēts vairāku likmju iespējai.
Skaitlis iekavās pie vairāku spēļu saīsinājuma – t.i. DOU (10) –
nozīmē, ka šīs likmes likšana ar pašreiz izvēlētajām likmēm
izmaksās 10 reizes vairāk.
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Reizinātājlikme jeb likmju kombinācija
Reizinātājlikme jeb likmju kombinācija ir 1, bet ietver 2 vai vairāk
izvēles dažādām sacīkstēm. Lai likme uzvarētu, visām izvēlēm
jābūt veiksmīgām, un izmaksas tiek atkārtoti ieguldītas sekojošajās
sacīkstēs.

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:
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(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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