GG Poker tiešsaistes pokera spēles SHORT DECK noteikumi
1. Azartspēļu organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs:
SIA „Olybet Latvia”, Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975
2. Spēles nosaukums un veids:
Spēles nosaukums
Spēles veids
Azartspēļu ražotāja nosaukums

Short Deck
GG Poker tiešsaistes pokera spēle
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:

Short Deck Hold’em ir spēle, kas ir ļoti līdzīga Texas Hold’em - visiem tiek izdalītas divas kārtis,
bet tā nav standarta kāršu kava, jo no tās ir izņemtas visas kārtis sākot ar 2 līdz 5. Tas nozīmē, ka
tiek spēlēts ar 36 kārtīm nevis ierastajām 52.
Short Deck īpatnības:
1) Valūta: CNY
2) 5 Max Table
3) Removal of Chips (100 BTB)
4) Button Blinds
Kā strādā Short Deck?
Pre-flop
• Visu blaindu vietā, spēlētājiem jāuzliek ante (obligāto likmi pirms spēles).
• To start things off, the dealer (button) is required to post an additional button blind.
• Priekšroka pirmajam spēlētājam pa kreisi no dīlera.
• The minimum pre-flop raise is double the ante.
Flop
•

Three communal cards are dealt face up, starting the next round of betting.

•
Turn
•

Tāpat kā ar pre-flop, priekšroka pirmajam spēlētājam pa kreisi no dīlera.

Tiek pievienota ceturtā kārts, kam seko vēl viens spēles raunds.

River
• The final communal card is dealt, beginning the final round of betting.
Kāršu atklāšana
• Tāpat kā Texas Hold’em, arī Short Deck pokera kombināciju veido piecas kārtis, taču
atšķirība ir tāda, ka Short Deck flush ir pārāks par full house.
• A-6-7-8-9 ir straight (piecas secīgas jebkuras masts kārtis), dūzis var būt lielākā vai
mazākā kārts, tāpēc 10-J-Q-K-A arī sastāda straight kombināciju.
• A-6-7-8-9 vienas masts ir straight flush
Čipu norakstīšana
• Līdzi kā All in or Fold, spēlētājiem ir iespēja novākt čipus no galda, tiklīdz tiem ir
pietiekoši liela žetonu kaudzīte jeb stack. In Short Deck, chips beyond 100 button blinds
are able to be removed
Ante piemērs
• Atmest kārtis, izvēlēties izlīdzinātu likmi (call) vai paugstināt likmi pre-flop vismaz $2.
Blaindu struktūra
• Rake is deducted when the pot amount is more than "(2 BTB) + (ante)*(Dealt Players
count)"
6. 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.
7. 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.
8. 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 „Olybet Latvia”
izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi.

