
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 

Royal Poker 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: Ezugi RO S.R.L. 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.50 EUR 

Maksimālā likme 200 EUR 

Spēles noteikumi 

“Royal Poker” spēles mērķis ir pārspēt dīlera piecu kāršu pokera kombināciju ar savu piecu 

kāršu pokera kombināciju. 

 

 

Vispārējie noteikumi 
 

Royal Poker spēle tiek spēlēta ar vienu 52 kāršu kavu, bez džokeriem un var atbalstīt 

neierobežotu skaitu spēlētāju, kur katrs spēlētājs spēles laikā pieņem dažādus lēmumus. 

 

Royal Poker spēle tiek spēlēta, izmantojot standarta pokera noteikumus, lai novērtētu un 

salīdzinātu rokas. Zemākā kombinācija ir Ace plus King un augstākā ir Royal Flush. 

 

Dīlerim ir jākvalificējas ar kombināciju, kurā ir vismaz dūža un karaļa kombinācija, pretējā 

gadījumā Ante likmes tiek maksātas ar koeficientu 1:1 un likme tiek virzīta (turpmāk -

PUSH). 

 

Ja dīleris kvalificējas, jums tiek samaksāts saskaņā ar izmaksu tabulu, ja jūsu kombinācija ir 

labāka par dīlera kombināciju. Vai arī, likmes tiek zaudētas, ja dīlerim ir labāka kombinācija 

nekā jums. 

 

Jums ir vairākas iespējas likt vairākas likmes ar  papildu naudu, apmainoties ar kārtīm, pērkot 

6. karti, apdrošinoties pret dīlera nekvalificēšanos un iegādājoties dīlera kvalifikāciju. 

 

Jūs varat izveidot dubultu pokera kombināciju, ja otrajā kombinācijā ir vismaz viena kārts, 

kuras nav pirmajā kombinācijā. Dubultajām kombinācijām ir lielākas izmaksas. 

 

 

 

 

 



 

Spēles plūsma 

 

Lai piedalītos spēles kārtā, veiciet savu sākotnējo likmi uz Ante vietas. Dīleris jums izdalīs 

piecas aizklātas kārtis un četras aizklātas kārtis un sev vēl vienu atvērtu kārti. Pēc tam dīleris 

pārkārtos jūsu kārtis, pamatojoties uz kāršu stiprumu, sākot ar zemāko un beidzot ar augstāko 

karti vai kombināciju. 

 

Pēc tam jums ir jāizlemj, vai BET, FOLD, SWAP kartes vai PIRKT +1 papildu karti: 

 

 

Izvēlieties PIRKT +1 KARTI par 1x ANTE cenu, ja vēlaties iegādāties papildu 

karti un izveidot sešu kāršu kombināciju. 

 

 

Izvēlieties FOLD, ja nevēlaties turpināt kārtu un nevēlaties apmainīt kartes vai 

iegādāties papildu karti. Lēmums FOLD tiek atlasīts, ja neveicat nekādas 

darbības, līdz taimeris beidzas. 

 

 

Izvēlieties BET par 2x ANTE, ja vēlaties turpināt kārtu un nevēlaties apmainīt 

kartes vai iegādāties papildu karti. 

 

 

Izvēlieties SWAP par cenu 1x ANTE, ja vēlaties apmainīt izvēlētās kartes ar 

kopējām kartēm. Jūs varat apmainīt vismaz divas kartes un ne vairāk kā piecas 

kartes, lietotāja interfeisā noklikšķinot/pieskaroties vēlamajām kartēm un pēc tam 

uz pogas SWAP. 

 

 

Kad visi spēlētāji būs pieņēmuši savus lēmumus, dīleris sadedzinās kārti un izdala piecas 

kopējās kārtis. Kopējās kārtis aizstās kārtis, kuras nolēmāt apmainīt, to izdalīšanas secībā. Ja 

esat nolēmis iegādāties papildu karti, jums tiks izdalīta pirmā kārts no kopējām kārtīm. 

 

Ja esat nolēmis MAINĪT savas kārtis vai PIRKT +1 papildu karti, jūs varat pieņemt galīgo 

lēmumu BET vai FOLD pēc kopīgo kāršu izdalīšanas. 

 

Kad jūs un citi spēlētāji esat pieņēmuši jūsu lēmumus, dīleris atklās savas četras atlikušās 

apgrieztās kārtis. 

 

Ja dīleris ir kvalificējies, uzvarētājs tiks noteikts un spēles raunds tiks noslēgts. 

 

Ja dīleris nav kvalificējies, jo pēc atklāšanas viņam nav vismaz dūža un karaļa kombinācijas, 

jūs varat palīdzēt viņam kvalificēties, izvēloties apmainīt savu augstāko kārti pret citu kārti: 

 

 

Izvēlieties X, ja nevēlaties apmainīt dīlera augstāko karti, lai palīdzētu viņam 

kvalificēties. X lēmums tiek atlasīts, ja neveicat nekādas darbības, līdz taimeris 

beidzas. 

 



 

 

Izvēlieties +1 par 1x ANTE cenu, ja vēlaties apmainīt dīlera augstāko karti, lai 

palīdzētu viņam kvalificēties. 

 

 

Ja nolemjat apmainīt dīlera augstāko kārti, viņš vispirms sadedzinās kārti un pēc tam izvilks 

jaunu kārti apmaiņā pret pašreizējo augstāko kārti. 

 

Pēc lēmuma pieņemšanas neatkarīgi no tā, vai dīleris ir kvalificējies vai nē, tiks noteikti 

uzvarētāji un spēles raunds tiks noslēgts. 

 

 

Apdrošināšana 

 

Ja jums ir vismaz pokera kombinācija no Three of a Kind plus Ace plus King, jūs varat 

apdrošināt savu roku pret dīlera nekvalificēšanos pēc kopīgo kāršu izdalīšanas. 

 

Minimālā apdrošināšanas likme ir vienāda ar 1x ANTE, un maksimālā apdrošināšanas likme 

ir vienāda ar pusi no pašreizējās kombinācijas paredzamās izmaksas. 

 

Lai apdrošinātu savu roku, lietotāja interfeisā jānoklikšķina/pieskaras pogām MIN vai MAX, 

vai arī varat veikt pielāgotu apdrošināšanas likmi, izvēloties mikroshēmu un pēc tam 

noklikšķinot/pieskaroties APDROŠINĀŠANAS vietai. 

 

Apdrošināšanas likme tiek veikta automātiski pēc taimera beigām, ja APDROŠINĀŠANAS 

vietā ir ievietoti žetoni. 

 

Šajā laikā jūs varat dzēst visas likmes, tostarp apdrošināšanas likmi, noklikšķinot/pieskaroties 

pogai CLEAR. 

 

Likme tiks veikta automātiski pēc apdrošināšanas likmes izdarīšanas. 

 

Apdrošināšanas likme tiek laimēta ar izmaksu 1:1, ja dīleris nekvalificējas, un apdrošināšanas 

likme tiek zaudēta, ja dīleris kvalificējas. 

 

 

Dubultās kombinācijas 

 

Royal Poker spēlē jūs varat izveidot dubultās pokera kombinācijas, ja otrajā kombinācijā ir 

vismaz viena kārts, kas netiek izmantota pirmajā kombinācijā. 

 

Ja jums ir dubultās kombinācijas, jums tiks samaksāts atbilstoši izmaksām par dubultajām 

kombinācijām. 

 

 

 

 

 

 



 

Spēles iznākumi 

 

Spēles iznākums tiek noteikts, salīdzinot spēlētāja augstāko pokera kombināciju ar dīlera 

augstāko pokera kombināciju. Uzvarētājs tiek noteikts pēc augstākās kombinācijas. 

 

Lai dīleris varētu kvalificēties, viņam ir jābūt vismaz Ace plus King kombinācijai. 

 

Ja jums ir tāda pati kombinācija kā dīlerim, tad, lai atšķirtu rokas, tiks izmantoti augstākie 

sitieni. 

 

Ja jums ir tāda pati kombinācija un tie paši kickers kā dīlerim, spēle beidzas ar TIE. 

 

Royal Poker pamatā ir klasiskās pokera kombinācijas. Zemākā kombinācija ir Ace plus King, 

augstākā kombinācija ir Royal Flush. 

 

Ja jums vai dīlerim ir dubultā kombinācija, tad, salīdzinot rokas ar rezultātu, tiek izmantota 

augstākā kombinācija. 

 

Kāršu mastiem nav nozīmes. 

 

Spēles iznākumus variet aplūkot šajā tabulā: 

 

 

Iznākums Ante Likme Apdrošināšana 

Dīleris kvalificējas un Jūs 

uzvarat 
Push Win N/A 

Dīleris kvalificējas un ir 

neizšķirts 
Push Push N/A 

Dīleris kvalificējas un Jūs 

zaudējat 
Lose Lose N/A 

Jūs atmetaties Lose Lose N/A 

Dīleris nekvalificējas 1:1 Push N/A 

Dīleris nekvalificējas pēc dīlera 

karšu apmaiņas 
Push Push N/A 

Dīleris kvalificējas, un Jūs 

apdrošinājāt savas kārtis 
Push Win Lose 

Dīleris nekvalificējas, un Jūs 

apdrošinājāt savas kārtis 
Push Push 1:1 

Dīleris kvalficējās ar augstāku 

kombināciju nekā Jums, un Jūs 

apdrošinājāt savas kārtis 

Lose Lose Push 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Izmaksu tabula 

 

Izmaksu tabula ar atsevišķām kombinācijām 

 

Kombinācija Izmaksa 

Royal Flush 100:1 

Straight Flush 50:1 

Four of a Kind 20:1 

Full House 7:1 

Flush 5:1 

Straight 4:1 

Three of a Kind 3:1 

Two Pairs 2:1 

Pair 1:1 

Ace King 1:1 

 

Izmaksu tabula ar dubultām kombinācijām 

 

Kombinācija Izmaksa 

Royal Flush + Straight Flush 150:1 

Royal Flush + Flush 105:1 

Royal Flush + Straight 104:1 

Royal Flush + Pair 101:1 

Straight Flush + Straight Flush 100:1 

Straight Flush + Flush 55:1 

Straight Flush + Straight 54:1 

Straight Flush + Pair 51:1 

Straight Flush + Ace King 51:1 

Four of a Kind + Full House 27:1 

Four of a Kind + Ace King 21:1 

Full House + Full House 14:1 

Full House + Ace King 8:1 

Flush + Flush 10:1 

Flush + Straight 9:1 

Flush + Pair 6:1 

Flush + Ace King 6:1 

Straight + Straight 8:1 

Straight + Pair 5:1 

Straight + Ace King 5:1 

Three of a Kind + Ace King 4:1 

Three Pairs 3:1 

Two Pairs + Ace King 3:1 

Pair + Ace King 2:1 

 

 

 

 

 



Pokera rokas 

 

“Royal Poker” pamatā ir klasiskas pokera kombinācijas. Zemākā roka ir Dūzis + Karalis, 

augstākā roka – Royal Flush. 

 

Zemāk jūs varat aplūkot kāršu rokas, kas sarindotas no augstākā līdz zemākajam: 

 

Royal Flush — ir Straight Flush, kas satur dūzi, karali, 

dāmu, kalpu un 10, un tie visi ir vienāda masta. 

 

Straight Flush — ir kombinācija, kurā ir piecas kārtis pēc 

kārtas, visas ar vienādu mastu. 

 

For of a Kind – ir kombinācija, kurā ir visas viena ranga 

kārtis, plus viena jebkura cita kārts. 

 

Full House – ir kombinācija, kurā ir trīs atbilstošas viena 

ranga kārtis un divas atbilstošas cita ranga kārtis. 

 

Flush — ir kombinācija, kurā ir piecas vienas masts kārtis, 

bet ne secīgi. 

 

Straight — ir kombinācija, kurā ir piecas kārtis pēc kārtas, 

bet nav no vienāda masta. 

 

Three of a Kind – ir kombinācija, kurā ir trīs viena līmeņa 

kārtis un divas citas dažāda ranga kārtis. 

 

Two pairs – ir kombinācija, kurā ir divas atbilstošas viena 

ranga kārtis, divas atbilstošas cita ranga kārtis un viena 

nesaskaņota kārts. 

 

One Pair – ir kombinācija, kurā ir divas atbilstošas viena 

ranga kārtis un trīs citas dažāda ranga kārtis. 

 

Dūzis un karalis – ir kombinācija, kurā ir dūzis un karalis, kā 

arī trīs citas dažāda ranga kārtis. 

 

 

Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: 98.23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


