
GG Poker tiešsaistes pokera spēles RUSH & CASH noteikumi 
 

1. Azartspēļu organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs: 
 

SIA „Olympic Casino Latvia”, Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 
 

2. Spēles nosaukums un veids: 
 

Spēles nosaukums Rush & Cash 

Spēles veids GG Poker tiešsaistes pokera spēle 

Azartspēļu ražotāja nosaukums NSUS Limited 

 
3. Spēles dalības maksa (likme): 

 
Likmju maksimālās un minimālās robežvērtības nosaka azartspēļu uzņēmums.    
 

4. kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē: 
 

• Dalībniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv 
• Dalībniekam jāpieslēdzas savam GG Poker kontam OlyBet pokera istabā. 
• Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā jābūt naudai – nepieciešamības gadījumā jāveic 

iemaksa. 
 

5. Spēles process: 
  
Rush & Cash - tā ir visātrākā pokera spēle, kas atbilst mūsu sauklim “Padarīsim pokeru 
aizraujošu!”, ar ekskluzīvām balvām Cash Drop formā.  
Spēlējot Rush & Cash, dažu nejauši atlasītu partiju sākumā uz galda izbirst žetoni. 
Izbirušo žetonu skaits atšķirsies (no 10BB līdz 600BB). Mazākas summas tiks ieskaitītas kasē, 
ierosinot papildu spēles darbības, savukārt lielākas summas tiks uzreiz sadalītas un pieskaitītas 
visu spēlētāju žetonu kaudzītēm kā tieši piešķirtas balvas. 
Tādējādi spēles gaitā visi spēlētāji saņems vienādas vērtības 50% balvas. 
 
Spēles noteikumi 

• Atmetiet kārtis, un jums nekavējoties iedalīs jaunu kombināciju pie cita galda, spēlējot ar 
citiem pretiniekiem. 

• Jūs varat atmest kārtis jebkurā brīdī, pat ja nav jūsu gājiens, ja vien esat veicis likmi. 

• Katrā partijā spēlētāji tiks sasēdināti pēc nejaušības principa, taču Blind likmes noteiks 
spēlētāji, kuri atrodas Blind pozīcijās. 

• Tādējādi laika gaitā visi spēlētāji maksās vienādu procentuālo daļu no Blind likmēm. 

• Rush & Cash spēlē būs pieejama All-In apdrošināšana. 

• Opcija “Veikt vairākus gājienus” (“Veikt divus gājienus”, “Veikt trīs gājienus”) nebūs 
pieejama, lai saglabātu spēles ātrumu. 

 



6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī 
laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]: 

Likmes: 

Blind likmes Buy-in Rake par katru kasi Rake limits 

$0.01 / $0.02 $1 ~ $2 6.25% $0.40 

$0.05 / $0.10 $5 ~ $10 6.25% $1.50 

$0.25 / $0.50 $25 ~ $50 6.25% $5 

$1 / $2 $100 ~ $200 6.25% $10 

Rake nav partijās, kurās ir 5 vai mazāk spēlētāju. 

 
7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz: 

 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai spēlētājs pats vēlas beigt spēli. Lai 

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

no konta sadaļas „Kase”. 

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. Laimestu izmaksā ar pārskaitījumu uz 
dalībnieka norādītu kontu bankā. 
 

8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu: 
 

Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. 
Laimesti, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti triju darba dienu 
laikā no laimesta pieteikšanas brīža.  Laimesti, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā izlozes 
noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un 
ne vairāk kā divos maksājumos. 
 

9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī 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 „Olympic Casino 
Latvia” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi. 
 
 


