
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 

Crazy 4 Poker 

Kāršu spēle 

Ražotājs: Scientific Games Digital 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 300 EUR 

Spēles noteikumi 

“Crazy 4 Poker” ir pokera spēle, kurā tiek izmantota standarta 52 kāršu kava, kas tiek 

samaisīta starp katru spēli. Spēlētāja labākā četru kāršu kombinācija sacenšas ar dīlera labāko 

četru kāršu kombināciju. 

 

Spēlētāji sāk ar likmi ANTE likmju zonā uz galda. SUPER BONUSA likmju zonā 

automātiski tiks veikta vienāda likme. Pēc tam spēlētājam tiek izdalītas piecas kārtis ar seju 

uz augšu, un dīlerim tiek izdalītas piecas kārtis ar seju uz leju. 

 

Pēc tam, spēlētājs var izvēlēties, veikt PLAY likmi, vai arī atmesties. PLAY likme ir vienāda 

ar ANTE likmi, lai gan, ja spēlētājam ir dūžu pāris vai labāks, viņš var veikt SPĒLĒT likmi, 

kas trīs reizes pārsniedz ANTE likmi. 

 

Ja spēlētājs veic PLAY likmi, tiek atklātas dīlera kārtis un tiek salīdzinātas labākās četras 

kāršu kombinācijas. Dīlerim ir jābūt vismaz karalim, lai kvalificētos. Ja dīleris nekvalificējas: 

 

• ANTE likme tiek atrgriezta 

• PLAY likme uzvar 

 

Kad dīleris kvalificējas, spēlētājam pārspējot dīleri, ANTE un PLAY likmes tiek apmaksātas 

vienādi. Ja dīleris pārspēj spēlētāju, spēlētājs zaudē ANTE un PLAY likmes. Ja neizšķirts, tad 

tiek atgrieztas ANTE un PLAY likmes. Visos šajos gadījumos SUPER BONUSA likme tiek 

izmaksāta saskaņā ar izmaksu tabulu. 

 

Ir pieejama arī neobligātā QUEENS UP sānu likme, kas tiek izmaksāta, pamatojoties uz 

spēlētāja labāko četru kāršu kombināciju. Šī likme tiek novērtēta, vai spēlētājs veic PLAY 

likmi vai atmetas. 

 

SUPER BONUSA likme tiek atgriezta, ja vien spēlētāja kombinācija nav “straight” vai 

labāka, tādā gadījumā tā tiek izmaksāta saskaņā ar izmaksu tabulu. SUPER BONUSA likme 

tiek novērtēta tikai tad, ja spēlētājs veic PLAY likmi. 



Kāršu kombināciju reitings 

 

Iekš “Crazy 4 Poker” spēles, 4 kāršu kombinācijas ir sakārtotas no augstākās līdz zemākajai, 

sekojoši: 

 

• Četri dūži (satur četrus dūžus) 

• Četras vienādas (satur četras vienādas vērtības kārtis) 

• Straight Flush (satur četras kārtis no viena masta secīgā kārtībā) 

• Trīs vienādas (satur trīs vienādas vērtības kārtis) 

• Flush (satur četras kārtis no viena masta) 

• Straight (satur četras kārtis secīgā kārtībā ar vismaz diviem dažādiem mastiem) 

• Divi pāri (satur divas vienādas vērtības kārtis, kā arī vēl divas vienādas kārtis ar citu 

atbilstošu vērtību) 

• Viens pāris (satur divas vienādas vērtības kārtis) 

• High card (roka neatbilst nevienai no augstāk norādīto kombināciju prasībām, tiek 

vērtēta augstākās vērtības kārts) 

 

 

Izmaksu tabula 

 

Likme Izmaksa 

Super Bonus 

Četri dūži 200:1 

Četras vienādas 30:1 

Straight Flush 15:1 

Trīs vienādas 2:1 

Flush 3:2 

Straight 1:1 

Queens Up (sānu likme): 

Četri vienādi 50:1 

Straight flush 30:1 

Trīs vienādi 9:1 

Flush 4:1 

Straight 3:1 

Divi pāri 2:1 

Dāmu pāris vai labāks 1:1 

 

Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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” 

 

23.02.2023 


