SIA „JOKER LTD.”
Spēles Blackjack Mania noteikumi
SYNOT W, a.s. spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes Blackjack videospēle
Spēles laimesta kopsumma ir 96.79%.
Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi
Naudu savā spēlētāja kontā var ieskaitīt izmantojot kādu no trim iemaksas metodēm: (i)
Swedbank vai SEB internetbanka, (ii) bankas karte vai (iii) bankas pārskaitījums.
Minimālā likme
Maksimālā likme

0.50 EUR
2000 EUR
Spēles norises apraksts

Blackjack Mania tiek spēlēta ar sešiem kāršu komplektiem (katrā 52 spēļu kārtis), kas pirms
katras spēles tiek samaisīti.
Spēles noteikumi
Vispārējie noteikumi
1. Jūs varat likt no vienas līdz piecām likmēm un katru likmi spēlēt pret Dīleri neatkarīgi no
pārejām likmēm.
2. Blackjack Classic ir Aizklātās kārts spēle. Dīlerim tiek izdalīta viena atklāta kārts un viena
aizklāta kārts. Dīleris vienmēr pārbauda aizklāto kārti, ja tam iedalīta kārts ar vērtību 10.
3. Visu bilžu kāršu vērtība ir 10.
4. Dūžu vērtība ir 1 vai 11.
5. Kombināciju, kas sastāv no Dūža un kārts ar vērtību 10, sauc par Blackjack.
6. Blackjack ir spēles stiprākā kombinācija un tā automātiski paliek.
7. Kombināciju Blackjack nav iespējams uzvarēt, bet spēlētājs to var atkārtot.
8. Dīleris sev vienmēr ņem papildus kārti, ja kombinācijas vērtība ir 16 vai mazāk.
9. Dīleris vienmēr paliek, ja kombinācijas vērtība ir 17 vai vairāk.
10. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
Likmju un Izmaksu Noteikumi
1. Ja pirmās divas jums iedalītās kārtis ir dūzis un kārts ar vērtību 10, jūs iegūstat Blackjack.
Jūsu kombinācija automātiski paliek.
2. Blackjack izmaksātais laimests ir 3:2 pret jūsu sākotnējo likmi.
3. Ja gan Dīlera, gan jūsu kombinācija ir Blackjack, izspēle beidzas neizšķirti. Jums tiek
atmaksāta sākotnējā likme.
4. Ja Dīlera kombinācija pārsniedz vērtību 21, bet jums iedalītās kombinācijas vērtība ir 21 vai
mazāk, Dīlera kombinācija ir zaudējusi. Jūsu kombinācija automātiski uzvar.
5. Ja dīleris paliek un Dīlera kombinācija nepārsniedz vērtību 21, tiek salīdzināta jūsu un Dīlera
kombinācija.
a. Ja jūsu kombinācija ir lielāka par dīlera kombināciju, jūsu kombinācija uzvar.
b. Ja jūsu kombinācija ir mazāka par dīlera kombināciju, jūsu kombinācija zaudē.
c. Ja gan Dīlera, gan jūsu kombinācija iegūst vienādu vērtību, izspēle beidzas neizšķirti. Jums
tiek atmaksāta sākotnējā likme.
Sadalīšanās noteikumi
1. Jūs varat sadalīt divas vienādas vērtības kārtis.
2. Sadalītās likmes vērtība uz otrās kombinācijas ir vienāda ar jūsu sākotnējo likmi.

3. Ja sadalāt divus Dūžus un pēc tam tiek atvērta kārts ar vērtību 10, tas netiek uzskatīts par
kombināciju Blackjack, kaut arī kombinācijas vērtība ir 21. Šis noteikums spēkā arī, ja sadalāt
kārtis ar vērtību 10 un pēc tam atverat Dūzi.
4. Spēles laikā atļauts sadalīt tikai vienu reizi.
5. Sadalot Dūžus, uz katru Dūzi tiek izdalīta tikai viena kārts unjūsu kombinācija automātiski
paliek.
Dubultošanas noteikumi
1. Dubultošanas likme ir vienāda ar sākotnējo likmi.
2. Jūs varat dubultot likmi, saņemot pirmās divas kārtis.
3. Dubultojot jums tiek iedalīta viena kārts un jūsu kombinācija automātiski paliek.
4. Jūs varat dubultot arī pēc sadalīšanas (izņemot – sadalot Dūžus)
Apdrošināšanas noteikumi
1. Jūs varat veikt apdrošināšanu, ja dīlera atklātā kārts ir Dūzis.
2. Apdrošināšanas likme ir vienāda ar pusi no sākotnējās likmes.
3. Apdrošināšanas likmes uzvara vai zaudējums nav saistīti ar sākotnējās likmes uzvaru vai
zaudējumu.
4. Apdrošināšana sedz tikai jūsu sākotnējo kombināciju. Tā nesedz otro un citas kombinācijas
pēc sadalīšanas vai dubultošanu.
5. Ja dīleris neiegūst kombināciju Blackjack, apdrošināšanas likme tiek noņemta.
Apdrošināšanas likmes vērtība tiek atskaitīta no jūsu kredītiem, un spēle turpinās.
6. Ja dīleris iegūst kombināciju Blackjack, apdrošināšanas izmaksātais laimests ir 2:1.
Līdzīgas naudas noteikumi
Jūs varat saņemt līdzīgu naudu, ja dīlera atklātā kārts ir Dūzis un jums ir iedalīta kombinācija
Blackjack.
2. Līdzīgas naudas izmaksa par Blackjack kombināciju ir 1:1.
Spēles vadība
Lai izvēlētos spēles žetona vērtību, klikšķiniet uz žetoniem.
Lai uzliktu likmi, rīkojieties šādi:
Klikšķiniet uz spēles laukiem tik reizes, cik izvēlētās denominācijas žetonus vēlaties uzlikt uz
katra spēles lauka.
Lai noņemtu likmi, spiediet uz ikonu un pēc tam uz spēles lauka.
Likmju likšanas vadības pogas:
Poga New Bet Klikšķiniet pogu New Bet, lai izvēlētos sākt jaunu spēli ar žetonu likmi atšķirīgu
no iepriekšējas spēles.
Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
Poga Deal Klikšķiniet pogu Deal, lai sāktu spēli. Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, ja
nespēlējat nevienu spēli.
Poga Rebet Klikšķiniet pogu Rebet, lai izvēlētos iepriekšējās spēles žetonu likmi un lai sāktu
spēli . Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
Spēles vadības pogas:
Klikšķiniet pogu Hit, lai saņemtu vēl vienu kārti. Jums tiek izdalīta viena kārtis. Piezīme: Šī
poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Klikšķiniet pogu Stand, ja domājat, ka kombinācija ir pietiekoši laba. Šai kāršu kombinācijai
vairs netiks izdalīta neviena kārts. Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Poga Split Klikšķiniet pogu Split, lai vienu kombināciju sadalītu divās.
Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Poga Double Klikšķiniet pogu Double, lai liktu dubultošanas likmi, kas vienāda ar sākotnējo
likmi. Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Poga Insurance Kad Dīlera atklāta kārts ir Dūzis, klikšķiniet pogu Insurance, lai liktu
apdrošināšanas likmi, kas vienāda ar pusi no sākotnējās likmes. Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai
tad, kad spēlējat.
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Poga No Kad Dīlera atklāta kārts ir Dūzis, klikšķiniet pogu No, lai neliktu apdrošināšanas likmi.
Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Kombinācija Izmaksa
Pamata spēle

Blackjack

3:2

Parastā

1:1

Insurance

2:1

Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli.
Laimesta saņemšanas norise
Lai saņemtu laimestu savā bankas kontā, ir attiecīgi jāaizver spēles logs un jāpārskaita nauda no
spēlētāja konta sadaļas „Bilance”
Laimesta minimālā izmaksa ir 10 EUR, tas tiek apstiprināts 1 darbdienas laikā un nonāk
spēlētāja bankas kontā 1-3 darbdienu laikā. Laimestiem jābūt saskaņā ar Noteikumiem. Laimestu,
kas:
1) nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties;
2) pārsniedz 720 euro līdz 14 300 euro izmaksā 24 stundu laikā;
3) pārsniedz 14 300 euro, izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos; pirmo
maksājumu 30% apmērā no laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70% apmērā
izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc
attiecīgās spēles par to var iesniegt sūdzību: - biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30
personīgi uzņēmuma birojā Rīgā, Katrīnas ielā 12; - nosūtīt rakstiskā formā uz uzņēmuma biroju
Rīgā, Katrīnas ielā 12, LV-1045; - nosūtīt uz e-pastu joker@joker.lv. Pretenzijas var iesniegt arī
telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 67321251, izņemot pretenzijas, kas
ir saistītas ar naudas līdzekļu atgūšanu, tiek izskatītas rakstiski iesniegtā formā. Sūdzības tiek
izskatītas 15 dienu laikā un uz tām tiek sniegta atbilde.
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