
Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs 

SIA "Olybet Latvia" 

Reģ. Nr. 44103143645 

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 

Spēles nosaukums un veids 

Baccarat Knock Out 

Tiešsaistes dīlera kāršu spēle 

Ražotājs: EZUGI RO S.R.L. 

 

Spēles noteikumi 

 

Spēles mērķis ir pareizi paredzēt vai uzvarēs dīleris, spēlētājs vai būs neizšķirts. 

 

Spēles laikā tiek izdalītas divas rokas: viena baņķierim un otra spēlētājam. Spēlētājs 

liek likmi, minot, kurš uzvarēs, vai arī būs neizšķirts. Uzvar roka, kuras vērtība ir 

vistuvāk 9. Spēle tiek izspēlēta ar 8 kāršu kavām. Kārtis ir kārtīgi samaisītas, tad tiek 

sadalītas uz pusēm un pirmās trīs kārtis tiek ''sadedzinātas'' jeb netiek lietotas. 

 

Kāršu vērtība 

 

Dūzis 1 

Attēlu kārtis un desmitnieki 0 

Visas pārējās kārtis Vērtība norādīta uz kārts 

 

Ja rokas kāršu vērtība ir lielāka nekā 10 punkti, no summas tiek atņemti 10 punkti, lai 

iegūtu Baccarat rokas punktu vērtību. (Piemēram: 8+8=16 bet skaitās kā 6. 

Kalps+7=17, bet skaitās kā 7.) 

 

Ja divu kāršu kopējā summa ir 9, tā ir labākā iespējamā roka un tiek saukta par 

''Natural''. Otra labākā roka ir ''Natural'' 8. Ja abiem  - spēlētājam un banķierim ir 

izdalītas identiskas rokas, spēle beidzas ar neizšķirtu. 

 

Dīleris izdala divas kārtis spēlētāja rokai un divas kārtis baņķiera rokai. Ja kādai no 

rokām vērtība ir vai nu astoņi vai deviņi (''Natural''), roka ir pabeigta un netiek 

izdalītas papildus kārtis. Visādi citādi, ja spēlētāja rokas vērtība ir 5 vai mazāk, 

spēlētājs saņem vēl vienu kārti. Ja spēlētājam netika izdalīta trešā kārts, tad baņķiers 

seko šiem pašiem noteikumiem, kas ir minēti augstāk. 

 

Ja spēlētājam tika izdalīta trešā kārts, tad baņķieris seko šiem noteikumiem: 

 

 

Noteikumi spēlētājam: 

 

• Ja spēlētājam ir 6 vai 7, viņš nesaņem trešo kārti. Ja spēlētājam ir rezultāts 5 

vai mazāk, viņam tiek izdalīta trešā kārts. 

 

 



Noteikumi baņķierim 

 

• Ja spēlētājam netika izdalīta trešā kārts, dīleris izdala sev kārti, ja viņa kāršu 

vērtība ir 5 vai mazāk. 

• Ja spēlētājam tika izdalīta trešā kārts, spēlētāja trešās kārts vērtība un dīlera 

rokas vērtība stabilizēsies, ja dīleris dabū trešo kārti, sekojot attiecīgiem 

noteikumiem: 

• Ja spēlētāja trešā kārts ir 2 vai 3, baņķieris izvilks sev kārti, ja viņa rokas 

vērtība ir 0-4, un paliek ar 5-7. 

• Ja spēlētāja trešā kārts ir 4 vai 5, baņķieris izvilks sev kārti, ja viņa rokas 

vērtība ir 0-5, un paliek ar 6 vai 7. 

• Ja spēlētāja trešā kārts ir 6 vai 7, baņķieris izvilks sev kārti, ja viņa rokas 

vērtība ir 0-6, un paliek ar 7.  

• Ja spēlētāja trešā kārts ir 8, baņķieris izvilks sev kārti, ja viņa rokas vērtība ir 

0-2, un paliks ar 3-7. 

• Ja spēlētāja trešās kārts vērtība ir 9, 10, attēla kārts vai Dūzis, baņķieris 

izvilkts sev kārti, ja viņa rokas vērtība ir 0-3, un paliks ar 4-7. 

 

Izmaksu proporcijas 

 

Baņķieris 0.95:1 

Spēlētājs 1:1 

Neizšķirts 8:1 

 

Neizšķirta gadījumā, likmes uz baņķieri un spēlētāju tiek atgrieztas. 

 

Naturāla uzvara spēlētājam vai baņķierim 

 

Iespēja likt likmi uz šo pastāv pirms jebkādas kārtis ir izdalītas. Likme laimē, ja roka 

laimē un satur naturālu rezultātu (pirmo divu kāršu vērtība ir 8 vai 9). Maksā ar 

attiecību 4:1 

 

Kopējais laimests 

 

Atlasiet winning total par norādītajām norādītajām izmaksām. Neizšķirta gadījumā, 

visas likmes uz Winning Total tiek zaudētas. 

 

Ja winning total ir 1, 2, 3 vai 4 maksā 7.5:1 

Ja winning total ir 5 vai 6 maksā 4:1 

Ja winning total ir 7 maksā 4.5:1 

Ja winning total ir 8 maksā 3:1 

Ja winning total ir 9 maksā 2.5:1 

 

 

RTP (Return To Player) 

 

Spēlētāja Natural 94.72% 

Spēlētājs 98.76% 

Neizšķirts 85.64% 



Baņķieris 98.94% 

Baņķiera Natural 94.72% 

Winning Totals 87.85% 

Total 1-4 89.00% 

Total 5 un 6 92.17% 

Total 7 87.18% 

Total 8 86.89% 

Total 9 84.02% 

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz 

Lai saņemtu laimestu savā spēļu kontā, ir jāaizver attiecīgās spēles logs un jāveic  

naudas transakcija no konta sadaļas „Kase”. 

Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu, spēlētājam ir 

jāizmanto viens no šiem naudas transakcijas/pārskaitījuma veidiem: 

• uz bankas kontu ar tiešu maksājumu vai izmantojot banklink pakalpojumus, 

• uz bankas karti. 

Izmaksātos 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 uz spēles ekrāna tiks parādīta informācija - nav spēles 

laimests un izmaksāts netiek. 

Sarežģītāku bojājumu gadījumā vai šaubu gadījumā par manipulēšanu ar spēļu  

programmām, laimesta izmaksas tiek veiktas pēc tam, kad tiek veikta spēles pārbaude 

un darbinieki ir pārliecinājušies par iepriekšminēto apstākļu neesamību. 

Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu 

Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas 

beigām. Laimesti no 720 euro līdz 14300 euro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. 

Laimesti, kuri pārsniedz 14300 euro izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā 

kārtībā 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:  

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010), norādot adresi, uz kuru nosūtīt atbildi. 

15 dienu laikā SIA „Olybet Latvia” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi.  

 

SIA „Olybet Latvia” 

 

21.06.2022. 


