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

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Virtual Tennis
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. Virtual tennis (Virtuālais teniss) ir lietotne, kas ļauj likt likmes uz
virtuālām tenisa spēlēm starp virtuāliem tenisa spēlētājiem. Katra
punkta rezultāts katrā spēlē tiek ģenerēts ar nejaušu skaitļu
ģeneratoru ar svērto proporciju uzskaitītajiem koeficientiem.
Koeficienti katram notikumam tiek piešķirti, piemērojot katra
spēlētāja relatīvās stiprās puses un specifisku spēles posmu.
2. Izlases numuru ģeneratoru (RNG) ir patstāvīgi pārbaudījis
akreditēts testētājs. Pēc pieprasījuma ir pieejama papildus
informācija.
3. Katrai spēlei ir sava pārraides plūsma un likmju likšanas iespējas.
Augšējā labajā stūrī esošās cilnes ļauj izvēlēties starp pašreiz
spēlētajām spēlēm. Zem plūsmas ir šādas iespējas:
● Tiek uzrādīti spēlētāju vārdi un spēles rezultāts. Klikšķinot uz
spēlētāja vārda, varēsiet iegūt vairāk informācijas par viņu un viņa
vēsturi. Vēlreiz klikšķinot uz vārda, šī informācija atkal tiks
paslēpta.
● Likmes ievietošana: pēc spēles izvēles varat izvēlēties likmes
veidu, no kā vēlaties izvēlēties (Jūs varat redzēt visas likmes vai
tikai spēles, setus vai pilnu spēļu likmes). Katru likmju iespēju var
paplašināt vai samazināt, lai redzētu atbilstošos koeficientus
likmei, klikšķinot uz likmes koeficientu, tiks atvērta saskarne, kurā
varat noteikt precīzu summu, kādu vēlaties likt, vai nu ierakstot
summu, vai izmantojot fiksētās summas Jūsu izvēlei. Noklikšķinot
uz “Ievietot likmi”, likme tiks iesniegta un ievietota sadaļā “Manas
likmes”.
● Lūdzu, ņemiet vērā, ka notikuma koeficienti tiek nepārtraukti
atjaunināti un tos nepārtraukti ietekmē iepriekšējo rezultātu punkti.
● Sadaļā “Manas likmes” var apskatīt Jūsu likmes un rezultātus,
tostarp jebkurus laimestus un atdeves – tādējādi Jūs vienmēr varat
apskatīt iepriekšējo vēsturi un noskaidrot, vai Jūsu likme(-s)
uzvarēja.
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Likmes
1. Divu rezultātu likmes
Nākamo punktu uzvarētājs
Šī likme ir tieša “divi” iespēja, ka nākamos punktus iegūs vai nu
spēlētājs 1, vai spēlētājs 2. Ja izvēlētais spēlētājs uzvar, tad arī
likme ir uzvarējusi un tiek veikta izmaksa, ja uzvar otrs spēlētājs,
likme tiek uzskatīta par zaudētu.
Punktu skaits
Ar šo likmi varat izvēlēties, vai izvēlētā spēle noslēgsies zem vai
virs konkrēta punktu skaita. Lai izvairītos no neskaidrībām, šis
cipars parasti ir decimāldaļskaitlis ar vienu ciparu aiz komata.
Tādējādi, ja tiks izvēlēta likme zem 7,5, tad spēle ar 7 vai mazāk
punktiem būs uzvarējusi un tiks veikta izmaksa, savukārt, 8 vai
vairāk punkti tiks uzskatīti par zaudējumu, jo precīzu skaitli 7,5 nav
iespējams sasniegt.
Spēles/ seta/ turnīra uzvarētājs
Šī likme ir tieša “divi” iespēja, ka spēles/ seta/ turnīra uzvarētājs
būs vai nu spēlētājs 1, vai spēlētājs 2. Ja izvēlētais spēlētājs uzvar
spēli/ setu/ turnīru, tad arī likme ir uzvarējusi un tiek veikta
izmaksa, ja uzvar otrs spēlētājs, likme tiek uzskatīta par zaudētu.
“Deuce” situācija spēlē
Šī likme ir tieša “divi” iespēja, ka pašreizējā spēle noslēgsies ar
Deuce situāciju (diviem secīgiem punktiem pēc 40:40). Ja spēlē
notiek šī situācija, tad spēles beigās visas šī veida likmes būs
uzvarējušas un tiks veikta izmaksa, savukārt, ja “Deuce” situācija
neiestāsies, likmes būs zaudējušas.
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2. Vairāku rezultātu likmes
Precīzs rezultāts
Šī likmes iespēja ļauj Jums izvēlēties konkrētu rezultātu, ko
paredzat kā spēles/ seta/ turnīra beigu rezultātu. Ja spēle beigsies
ar likmei izvēlēto rezultātu, tad likme būs uzvarējusi un tiks veikta
izmaksa, pretējā gadījumā likme būs zaudējusi.
Likmju novērtēšanas/norēķina laiks
Pastāv 3 kategoriju likmes – spēles likmes, seta likmes un turnīra
likmes. Katra attiecīgā kategorija tiks noteikta tikai dotā intervāla
beigās. Tādējādi spēles likmes tiks novērtētas tikai katras spēles
beigās, seta likmes tiks novērtētas katra seta beigās un turnīra
likmes tiks novērtētas tikai, kad būs noslēdzies turnīrs.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat gadījumā, ja dažu likmju rezultāti var
būt zināmi pirms novērtēšanas laika, spēles likmes tiks novērtētas
tikai spēles beigās. Šādas situācijas ir izplatītas ar Deuce likmēm
un likmēm par kopējiem punktiem, kad, pat ja Jūs zināt, ka Jūsu
likme uzvarēs tiklīdz, kā iestāsies “deuce” situācija, mēs veiksim
norēķinu tikai spēles beigās. Līdzīgi ir ar likmēm par kopējo punktu
skaitu setā, kad norēķins tiks veikts konkrētā seta beigās, kas var
nebūt brīdis, kad uzzināt, vai likme ir uzvarējusi vai zaudējusi.

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