
SIA „Olympic Casino Latvia” 

Kronvalda bulv.3, Rīgā, LV-1010,  tel. 67892975 

Spēles „Football Champions Cup” noteikumi 

Net Entertainment spēles programma 

 

 

Spēles veids: tiešsaistes videospēle. 

Spēles laimesta procents:  šai spēlei ir 87.50%. 

Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi  

Naudu savā kontā un tālāk attiecīgās spēles bilancē spēlētājs var ieskaitīt no: 

sava bankas konta, kā tiešo maksājumu vai izmantojot banklink pakalpojumus; 

bankas kartes. 

Likmju vērtība: 2.00 LVL. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 2.00 LVL. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 2.00 LVL. 

Maksimālais laimests pamatspēlē: 40 000 LVL.  

 

 

 

Spēles apraksts 

Spēlē tiek veikti pieci sitieni ar futbola bumbu pa vārtiem. Spēles mērķis ir iesist 

bumbu vārtos. Lai saņemtu laimestu ir jāgūst vismaz 2 vārti. Par katriem nākamajiem 

gūtajiem vārtiem, laimests tiek reizināts: 

o 3 vārti – reiz 2 

o 4 vārti – reiz 4 

o 10 vārti – reiz 10 

Izmaksas par laimestiem ir redzamas spēles sadaļā “PAYTABLE”.  

 

Spēles norise 

• Spēles sākumā ir jāizvēlas valstsvienības komanda pret kuru notiks spēle, 

uzklikšķinot uz attiecīgās valsts karoga.  

• Lai sāktu spēli ir jānospiež poga “PLAY”. 

• Jāizvēlas viens no piedāvātajiem virzieniem kur raidīt bumbu vārtos.  

• Lai visas bumbas tiktu raidītas vārtos automātiski pa vienai, ir jāizvēlas “KICK 

ALL”.  

• Lai iepazītos ar laimestiem ir jāizvēlas “PAYTABLE”.  

 

Papildus informācija 

Minētās spēles iezīmes un uzstādījumi var būt atkarīgi no konkrētās kazino istabas 

lietošanas noteikumiem. Spēlētājam ir jāgriežas pie kazino administrācijas, lai noskaidrotu 

jautājumus par sekojošām lietām: 

o Kā tiek risināti jautājumi par nepabeigtajām spēlēm.  

o Laiks pēc kāda neaktīvā spēlēšanas sesija tiek pārtraukta.     

                                                                               



Tehnisku problēmu gadījumā, kas skar spēles programmnodrošinājumu un to 

tehnisko pusi, visi veiktie gājieni tiek anulēti un naudas līdzekļi, kas vēl nav izmantoti 

spēlēšanai, atgriezti spēlētājam.   

Ir iespējams spēlēt arī izmantojot ASV dolārus un eiro. 

Spēles uzstādījumi 

• Nospiežot uz  skaļruņa simbola uz ekrāna ir iespējams izslēgt vai ieslēgt skaņu.  

• Nospiežot uz jautājuma zīmes ir iespējams iepazīties ar spēles noteikumiem un spēles 

vēsturi.  

• GAME RULES. Izvēloties šo sadaļu, ir iespējams iepazīties ar spēles noteikumiem.  

• GAME HISTORY. Izvēloties šo sadaļu, ir iespējams iepazīties ar pēdējo spēļu 

vēsturi.  

Piezīme: Dažās spēlēs var nebūt visu uzskaitīto spēļu uzstādījumu.  

 

 

Spēles beigas 

 

Spēle beidzas,  ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu vai ir izspēlēta pamatspēle 

un visas papildspēles, vai spēlētājs vēlas beigt spēli.  Lai saņemtu laimestu, pārskaita naudu 

uz savu kontu, izmantojot vienu no pieejamajiem transakciju veidiem. 

 

 

Laimesta saņemšanas norise 

 

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

naudas transakcija no konta sadaļas „CASHIER”.  

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. 

Laimestiem nav izmaksu limita. Tie tiek izmaksāti nākamajā dienā pēc transakcijas 

pieprasīšanas. Pirmā šāda transakcija var aizņemt ilgāku laiku, līdz 3 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 uz spēles ekrāna parādījusies 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. 

 

 

 

Pretenziju izskatīšanas kārtība 

 

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad 3 

dienu laikā pēc attiecīgās spēles par to var iesniegt rakstisku iesniegumu Kronvalda bulvārī 3, 

Rīgā, LV-1010, norādot adresi uz kuru nosūtīt atbildi. 

  

 15 dienu laikā SIA „Olympic Casino Latvia” izskata pretenziju un sniedz rakstveida 

atbildi. 

 

 


