
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 

High Card Flush 

Kāršu spēle 

Ražotājs: Relax Gaming Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.10 EUR 

Maksimālā likme 500 EUR 

Spēles apraksts un noteikumi 

High Card Flush ir kāršu spēle, kura tiek izspēlēta viens pret viens ar dīleri. Mērķis ir 

pārspēt dīlera kombināciju ar savu labāko flush kombināciju. Gan spēlētājs, gan 

dīleris saņem septiņas kārtis. Uzvar tas, kuram ir visvairāk viena masta kāršu (flush). 

 

Spēles laikā spēlētājam ir iespēja ''raise'' (palielināt savu likmi) līdz pat trīs reizēm 

spēlētāja Ante likmei, atkarībā no flush kāršu skaita spēlētāja rokās. 

 

Ir arī divas aizraujošas izvēles ''side bets'' (papildlikmes); Flush bonusa likme maksā 

līdz 300:1, pamatojoties uz kāršu skaitu spēlētāja flush kombinācijā. Straight Flush 

Bonusa likme maksā līdz pat 8000:1, pamatojoties uz kāršu skaitu, kas spēlētājam ir 

''straight'' (secīgā) flush. 

 

Spēle tiek izspēlēta ar vienu, 52 kāršu kavu (bez džokeriem), kura tiek samaisīta pēc 

katras spēles, un vienā spēlē var tikt izspēlēta tikai viena roka. 

 

 

Kā spēlēt: 

 

Solis 1 - Likmes veikšana 

 

• Čipa izvēle: nospiediet/noklikšķiniet uz vēlamā žetona vērtības žetonu 

atlasītājā apakšā. Atlasītais žetons tiks iezīmēts ar baltu kontūru. 

• Ante likmes veikšana: nospiediet/klikšķiniet uz likmes pozīcijas ar 

apzīmējumu ‘ANTE’, lai veiktu Ante likmi – spēles sākumā šī pozīcija 

iezīmēsies ar baltu krāsu. 

 

Spēlētāja kopējo likmi var veidot vairākas žetonu vērtības, žetonu atlasītājā atlasot 

dažādus žetonus un pēctam vēlreiz nospiežot/noklikšķinot uz likmes pozīcijas. 

 

NB: ANTE likme ir obligāta likme, lai spēlētu High Card Flush. 



• Izvēles FLUSH BONUS likmes un STRAIGHT FLUSH BONUS likmes 

veikšana: Papildus galvenajai ANTE likmei, spēlētājam ir arī iespēja veikt 

FLUSH BONUS likmi un/vai STRAIGHT FLUSH BONUS likmi. Kad 

spēlētājs ir izdarījis savu likmi, tiks izcelti FLUSH BONUS un STRAIGHT 

FLUSH BONUS likmju apļi. Pieļautās minimālās un maksimālās likmes 

FLUSH BONUS un STRAIGHT FLUSH BONUS sānu likmes tiek parādītas 

spēles apakšā zem žetonu atlasītāja. 

 

Lai veiktu FLUSH BONUS likmi un/vai STRAIGHT FLUSH BONUS likmi, 

vienkārši atlasiet žetonu un pēc tam nospiediet/noklikšķiniet uz attiecīga BONUSA 

likmju apļa galda labajā un/vai kreisajā pusē. 

 

NB: FLUSH BONUS un STRAIGHT FLUSH BONUS likmes ir izvēles likmes. 

Ja nevēlaties veikt šīs likmes, izlaidiet šo darbību un dodieties uz ''confirming 

your bet'' (likmes apstiprināšana). 

 

• Likmes apstiprināšana: Tagad, kad esat veicis likmes, 

nospiediet/noklikšķiniet uz pogas DEAL, lai apstiprinātu likmes. Lūdzu, 

vispirms pārbaudiet kopējo likmes vērtību. Tas tiks parādīts laukā “Stake” 

konta joslā spēles augšdaļā un uz zaļās pogas DEAL. 

 

UNDO (atcelt): Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā likmju veikšanas posmā varat 

nospiest zilo pogu UNDO, lai noņemtu pēdējo veikto likmi. To var 

nospiest/noklikšķināt vairākas reizes, lai vajadzības gadījumā noņemtu visas likmes. 

Tomēr jūs nevarat atsaukt savas veiktās likmes, ja jau esat nospiedis/noklikšķinājis uz 

pogas “DEAL”. 

 

CLEAR (dzēst): Nospiediet pogu 'CLEAR', lai noņemtu visas savas likmes no galda. 

Jūs nevarat dzēst savas likmes, ja esat jau nospiedis/noklikšķinājis uz pogas "DEAL". 

 

 

Solis 2 - High Card Flush spēlēšana 

 

Spēlētāja gājiens: Kad esat apstiprinājis savu likmi, nospiežot DEAL, kārtis tiks 

sadalītas no jūsu labās puses uz kreiso pusi. Gan jums, gan dīlerim katram tiks 

izdalītas septiņas kārtis. Jūsu kārtis būs pavērstas uz augšu un dīlera kārtis būs 

apgrieztas uz leju. 

 

Flush kāršu izvēle: Kad jūsu kārtis ir izdalītas, jums ir pieejami divi veidi, kā 

izvēlēties flush kārtis: 

 

• Manuāli: Jūs varat noklikšķināt/pieskarties katrai kārtij, lai izvēlētos, kuras 

kārtis vēlaties izmantot, lai izveidotu vēlamo flush kombināciju. 

• Automātiskā atlase: Jūs varat noklikšķināt/nospiest pogu AUTO SELECT, 

lai izvēlētos labāko flush karšu kombināciju. 

 

Kad esat izvēlējies flush kārtis, jums ir divas iespējas: 

 



FOLD (atmesties): ja šajā spēles posmā uzskatāt, ka jūsu roka nav pietiekami 

spēcīga, lai pārspētu dīlera roku, varat izvēlēties atmest savu roku (FOLD). Šī 

funkcija liek jūsu rokai zaudēt un jūs zaudēsiet savu ANTE likmi. 

 

RAISE (paaugstināt): Ja uzskatāt, ka jums ir pietiekami spēcīga kombinācija, lai 

pārspētu dīlera roku, varat izvēlēties paaugstināt savu likmi (RAISE). 

 

Summa, ko varat palielināt, ir atkarīga no jūsu rokās esošo flush kāršu skaita: 

 

• 2, 3 vai 4 Flush kārtis: Jūs varat maksimāli palielināt savu ANTE likmi par 

x1; 

• 5 Flush kārtis: Jūs varat palielināt savu ANTE likmi par x1 vai x2; 

• 6 vai 7 Flush kārtis: Jūs varat palielināt savu ANTE likmi par x1, x2 vai x3. 

 

NB: Jūsu izvēles BONUSA likmes (ja tās ir veiktas) joprojām būs aktīvas un tiks 

nokārtotas saskaņā ar to attiecīgajām izmaksu tabulām, pat ja jūs atmetīsiet 

(FOLD) savas kārtis vai zaudēsiet pret dīleri. 

 

Uzvaras kritēriji: Lai noteiktu, kurš uzvarēs starp spēlētāju un dīleri, kārtis tiek 

saskaņotas šādi: 

 

1. Flush kāršu skaits: Uzvarētājs būs tas, kuram ir visvairāk flush kāršu, 

neatkarīgi no to ranga. 

2. Augstākā High Card (augstākā kārts): ja gan spēlētājam, gan dīlerim ir 

vienāds flush kāršu skaits, uzvarētājs tiek noteikts, pamatojoties uz High Card. 

 

Piemēram, 10-J-Q-K pārspētu 9-J-Q-K, bet zaudētu pret 4-6-8-A. 

 

Dīlera gājiens: tagad ir dīlera kārta. Dīleris apgriezīs savas septiņas aizklātās kārtis 

un sakārtos tās savā labākajā flush kombinācijā. 

 

Lai KVALIFICĒTOS, dīlerim ir jābūt kombinācijai ar vērtību 9 vai augstāk, 

trīs kāršu Flush vai labākai. 

 

Ja dīleris nekvalificējas, jūs uzvarēsiet ar 1:1 uz savu ANTE likmi, un jūsu RAISE 

likme tiks neitralizēta (atgriezta jums). 

 

Ja dīleris kvalificējas, viņa LABĀKĀ flush kombinācija tiek salīdzināta ar jūsu 

LABĀKO flush kombināciju, un tiks noteikts viens no šādiem rezultātiem: 

 

• Jūsu kombinācija pārspēj dīlera kombināciju: ja jūsu kombinācijā ir lielāks 

flush kāršu skaits nekā dīlerim, vai, ja jums un dīlerim ir vienāds flush kāršu 

skaits, bet jums ir lielāka augstākā kārts (High Card) — jūsu veiktās ANTE un 

RAISE likmes uzvarēs un tiks izmaksātas 1:1. 

• Dīlera kombinācija pārspēj jūsu kombināciju: ja dīlera kombinācijā ir 

vairāk flush kāršu vai jums un dīlerim ir vienāds flush kāršu skaits, bet dīlerim 

ir lielāka augstākā kārts (High Card) nekā jūsu kombinācijai, tad jūsu veiktās 

ANTE un RAISE likmes zaudēs. 

 

 



• Jūsu labākā flush kombinācija un dīlera labākā flush kombinācija ir 

vienāda ranga: ja jūsu kombinācijā un dīlera kombinācijā ir vienāds flush 

kāršu skaits un vienāda augstāko kāršu (High Card) vērtība, jūsu ANTE un 

RAISE likmes būs vienādas/neizšķirtas un jūsu likmes tiks neitralizētas. Tas 

nozīmē, ka jūsu ANTE un RAISE likmes tiek atgrieztas jums. 

 

NB: Pat ja jūsu kombināciju pārspēj dīleris vai jūsu likme rezultējas neizšķirtā, 

jūsu BONUSA likme (ja tā ir veikta) joprojām ir spēkā un tiks izlemta spēles 

beigās. 

 

 

Solis 3 – BONUS likmju rezultāti 

 

FLUSH BONUS un STRAIGHT FLUSH BONUS likmju rezultāti tiek aprēķināti, 

tiklīdz tiek izdalītas kārtis (ja jūs esat veicis šīs papildlikmes) 

 

NB: Dīlera kombinācija neietekmē BONUS likmju iznākumu. 

 

• FLUSH BONUS: Flush Bonusa likme ir balstīta uz to kāršu skaitu jūsu rokā, 

kuras ir vienāda masta (Flush). Ja jums ir četras vai vairāk viena masta kārtis, 

jūs laimēsiet saskaņā ar izmaksu tabulu: 

 

FLUSH BONUS 

Flush kāršu skaits Izmaksa 

4 1:1 

5 10:1 

6 100:1 

7 300:1 

 

• STRAIGHT FLUSH BONUS: Straight Flush Bonus likme ir balstīta uz jūsu 

rokās esošo kāršu skaitu, kuras ir vienāda masta (Flush) un kuras ir secīgā 

secībā. Ja jums ir trīs vai vairāk viena masta kārtis secīgā secība, jūs laimēsiet 

saskaņā ar izmaksu tabulu: 

 

STRAIGHT FLUSH BONUS 

Secīgo viena masta kāršu skaits Izmaksa 

3 7:1 

4 60:1 

5 100:1 

6 1000:1 

7 8000:1 

 

Return to Player 

 

Teorētiskā vidējā atdeve atspoguļo spēles ilgtermiņa paredzamo atmaksāšanos, ko 

aprēķinājis neatkarīgs testēšanas uzņēmums. 
 

• High Card Flush (bāzes spēle) = 97.36% RTP 
• Flush Bonus izvēles papildlikme = 92.19% RTP 

• Straigtht Flush Bonus izvēles papildlikme = 86.89% RTP 



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” 

 

23.08.2022. 


