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A. Sutarties sąlygos 

1. Įžanga 
 

1) Šis taisyklių ir sąlygų rinkinys reglamentuoja naudojimąsi „Unibet“ sporto lažybų paslaugomis. Kai 
„Unibet“ svetainėje sąskaitos savininkas atlieka statymą, jis patvirtina, kad yra perskaitęs šias taisykles 
ir sąlygas bei jų laikysis (https://lt.unibet.com/terms).  
 

2) Naudojantis šiomis sporto lažybų paslaugomis taikomos taisyklės, kurias nustato Maltos Loteriju ir 
žaidimu institucijos (MGA). 
 

3) Visas pretenzijas, susijusias su bet kokiu šių sporto lažybų paslaugų naudojimu, reikia siųsti el. paštu, 
adresu info-lt@unibetsupport.com. Jei gauto atsakymo nepakaktų, galima kreiptis į Maltos Loteriju ir 
žaidimu institucijos (MGA) ir prašyti konfidencialiai išnagrinėti ginčą. Arbitro sprendimas yra 
privalomas. Kompetentingos jurisdikcijos teisme jis gali būti pateiktas kaip oficiali nuomonė. 
 

https://lt.unibet.com/terms
mailto:info-lt@unibetsupport.com


 

4) „Unibet“ pasilieka teisę daryti svetainės, lažybų ribų, išmokų ribų ir pasiūlymų pakeitimus. 
 

5) „Unibet“ gali bet kada atnaujinti, pataisyti, pakeisti ir papildyti šias taisykles ir sąlygas. 
 

6) Jei šiose taisyklėse ir sąlygose koks nors žodis ar objektas paminėtas vienaskaita, laikoma, kad jis 
galėtų būti paminėtas ir daugiskaita. Jokie vyriškosios ar moteriškosios giminės žodžių paminėjimai 
nėra įpareigojantys. Jie yra tik informacinio pobūdžio. 

 

2. Apibrėžtys 
 

1) „Klaida“ – tai: apsirikimas; klaidingai išspausdinta, išgirsta, perskaityta ar išversta informacija; rašybos 
klaida; techninis pavojus; registravimosi klaida; sandorio klaida; akivaizdi klaida; nenugalimoji jėga ir 
(arba) pan. 
 
Klaidų pavyzdžiai (šiuo sąrašu neapsiribojama):  
• statymai, priimti esant techninėms problemoms, kurie kitaip nebūtų priimti; 
• statymai dėl įvykių ar pasiūlymų, kurių baigtis jau yra paaiškėjusi; 
• statymai dėl sąrašų, į kuriuos įtraukti klaidingi dalyviai; 
• statymai, priimti taikant koeficientus, ženkliai besiskyrusius nuo tuo metu buvusių lažybų rinkoje 

apskritai;  
• statymai, siūlomi taikant koeficientus, atspindinčius neteisingą rezultato padėtį; arba  
• statymai, kurie yra aiškiai neteisingi, turint galvoje įvykio tikimybę statymo priėmimo metu. 

 
2) „Įtakotos lažybos“ – tai „Unibet“ draudžiamas veiksmas, kai sąskaitos savininkas arba su sąskaitos 

savininku veikiančios susijusios šalys gali tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti rungtynių arba varžybų 
baigtį. 
 

3) „Sindikuotos lažybos“ – tai „Unibet“ draudžiamas veiksmas, kai sąskaitų savininkai, veikdami kartu, 
pateikia seriją statymų už tam tikrą įvykį ar tam tikras varžybas. Jei yra požymių, nurodančių 
koordinuotą sąskaitų savininkų veikimą pirmiau nurodytu būdu, „Unibet“ pasilieka teisę atitinkamus 
statymus anuliuoti ir (arba) sulaikyti išmoką arba grąžą, kol nebus atlikti atitinkami tyrimai. 
 
 

 

3. Statymo priėmimas 
 

1) Statymas galioti pradeda tik tada, kai yra patvirtinamas ir parodomas sąskaitos savininko statymų 
istorijoje. Jei dėl statymo galiojimo kyla neaiškumų, sąskaitos savininkas turi patikrinti atvirus 
(neišspręstus) statymus arba kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą. 
 

2) Kai statymas priimamas, jis lieka galioti, o pastatytos sumos atsiimti negalima (nebent statymas būtų 
priimtas per klaidą). Už atliktų statymų duomenų teisingumą atsako sąskaitos savininkas. „Unibet“ 
jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokius apsirikimus (subjektyvius ir objektyvius), 



 

įvykusius dėl klaidų, nurodytų <A skyriaus 2 straipsnio 1 punkte>, arba dėl bet kokių kitų priežasčių, 
įskaitant neteisingus koeficientų / lažybų objektų sąrašus, tačiau jais neapsiribojant. 
 

3) Statymas galioti pradeda tik tada, kai yra patvirtinamas ir parodomas sąskaitos savininko statymų 
istorijoje. Jei dėl statymo galiojimo kyla neaiškumų, sąskaitos savininkas turi patikrinti atvirus 
(neišspręstus) statymus arba kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą. 
 

4. Lažybų ir išmokų apribojimai 
 

1) „Unibet“ pasilieka teisę apriboti grynąją išmoką (išmokos sumą, gautą atėmus statymą) pagal bet kokį 
vieno sąskaitos savininko statymą arba statymų derinį iki €1.000.000. Priklausomai nuo sporto šakos, 
lygos ar statymo pasiūlymo tipo, ši riba gali būti ir žemesnė. Daugiau informacijos patariama žiūrėti „
Apribojimų pagal sporto šaką“ <C skyriaus 32 straipsnyje>. 
 

2) Visų statymų, kuriuos galima pasirinkti, atžvilgiu yra iš anksto nustatytos ribos. Šios ribos nustatomos 
vien „Unibet“ nuožiūra, jos gali būti žemesnės, nei paminėtos <A skyriaus 4.1 straipsnyje> ir <C 
skyriaus 32 straipsnyje>. Jei tokia riba pasiekiama, sąskaitos savininkas turi teisę prašyti ją padidinti. 
Toks prašymas pateikiamas „Unibet“ platforma. „Unibet“ pasilieka teisę pirmiau paminėtą prašymą 
visiškai arba iš dalies įvykdyti arba atmesti be jokio išankstinio pranešimo ar paskesnio paaiškinimo. 
 

3) „Unibet“ pasilieka teisę vien savo nuožiūra nepriimti bet kokio statymo. Į tai įeina tikimybė, kad „
sisteminis statymas“, kaip šis apibrėžtas <B skyriaus 4 straipsnyje>, bus nepriimtas visiškai, tiek dėl 
statomos sumos, tiek dėl kombinacijų, įtrauktų į atitinkamą sisteminį statymą. 
 

4) „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra visiškai arba iš dalies apriboti arba uždrausti prieigą prie 
naudotojo sąskaitos. 
 

5) Bet kokie statymai, atlikti naudojantis „Unibet“ platforma, įskaitant statymus, kuriuos patvirtinti reikia 
rankiniu būdu, gali būti uždelsti; delsos trukmė gali būti įvairi. Delsos trukmę „Unibet“ nustato savo 
nuožiūra. 
 

6)  „Unibet“ pasilieka teisę sulaikyti išmoką ir (arba) anuliuoti statymus dėl įvykio (arba įvykių serijos), 
jei yra pakankamai požymių, liudijančių kurį nors iš šių dalykų:  
• suabejota įvykio ar varžybų sąžiningumu; 
• kaina (kainomis) arba junginiu buvo manipuliuojama; 
• rungtynės sufalsifikuojamos arba pradedama tirti tokio reiškinio tikimybė.  
Pirmiau nurodytų dalykų požymiais gali būti laikomas „Unibet“ per kurį nors ar kelis lažybų kanalus 
gautų statymų dydis, kiekis arba struktūra, taip pat – iš kitų lažybų organizatorių arba oficialiai 
pripažintų organizacijų gauta informacija. 
 

7) Visi siūlomi koeficientai gali keistis. Sprendimus dėl šio svyravimo savo nuožiūra priima tik „Unibet“. 
Statymai priimami tik taikant koeficientus, nurodytus lažybų tinklelyje tuo momentu, kai „Unibet“ 
priima statymą, nepaisant jokių galimai kitokių teiginių ar anksčiau skelbtos informacijos, esančios 
svetainėje ar kokioje nors kitoje informacijos sklaidos terpėje. 
 

8) Lažybų išmokos skaičiuojamos remiantis dešimtainiu koeficientu, nepriklausomai nuo to, koks 
formatas buvo rodomas / pasirinktas atliekant statymą.  



 

 

5. Statymų atšaukimas (anuliavimas) 
 

1) Statymas gali būti paskelbtas anuliuotu. Tokiu atveju jis išsprendžiamas taikant koeficientą 1,00. 
 

2) Jei statymas padarytas kaip kombinuotas, jis lieka galioti, net jei rungtynės ar varžybos, įeinančios į 
kombinuotą statymą, anuliuojamos. 
 

3) „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra visiškai arba iš dalies anuliuoti bet kokį statymą, jei tampa 
akivaizdu, kad susiklostė kuri nors iš šių aplinkybių: 
 a. statymai pasiūlyti, atlikti ir (arba) priimti dėl klaidos; 
 b. statymai atlikti svetainei patiriant technines problemas (veikiant normaliai jie nebūtų priimti); 
 c. lažybos yra įtakotos; 
 d. lažybos yra sindikuotos; 
 e. rezultatui padaryta tiesioginė ar netiesioginė įtaka vykdant nusikalstamą veiklą; 
 f. padarytas viešas pareiškimas dėl statymo, kuris ženkliai keičia baigties tikimybę (koeficientą). 
 

4) Jei statymas padarytas kaip kombinuotas, į jį negali įeiti pasiūlymai dėl dviejų ar daugiau įvykių, kurių 
baigtis gali būti tarpusavyje susijusi (pvz., komanda X tampa čempionais, o žaidėjas Y tampa 
rezultatyviausiu tos pačios lygos žaidėju). Nors „Unibet“ imasi visų reikiamų veiksmų, kad tokių derinių 
tikimybės būtų galiausiai išvengta, „Unibet“ pasilieka teisę vien savo nuožiūra anuliuoti visas 
kombinuoto statymo dalis, kuriomis lažinamasi dėl įvykių, kurių baigtys yra susijusios tarpusavyje. 
 

5) Statymas gali būti paskelbtas anuliuotu. Tokiu atveju jis išsprendžiamas taikant koeficientą 1,00. 
 

6) Be to, anuliuojami visi statymai, atlikti ir (arba) priimti toliau nurodytomis aplinkybėmis: 

a. Lažybos iki rungtynių: 
(i) statymas padarytas varžyboms prasidėjus; 
(ii) statymas padarytas vykstant susijusioms varžyboms, kai tiesiogiai ir neginčytinai pakito 
sąlygos; 

b. Lažybos gyvai: 
(i) statymas padarytas už neteisingą kainą, nes tiesioginė transliacija vėlavo arba sutriko; 
(ii) statymas pagal tam tikrus siūlymus atliktas varžyboms jau įvykus arba susiklosčius 
aplinkybėms, kuriomis paprastai daroma išvada dėl tam tikros baigties (pvz., lažinamasi dėl bendro 
įmuštų įvarčių skaičiaus arba kito įvarčio, kai mušamas arba paskiriamas 11 m. baudinys); 
(iii) statymas padarytas remiantis tikimybe (koeficientu), kuri neatitiko tuo metu buvusio rezultato. 

6. Atsakomybės neprisiėmimas ir pirmenybė 
 

1) „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra pakoreguoti išmoką, išmokamą sąskaitos savininkui, jei 
akivaizdu, kad sąskaita buvo kredituota dėl klaidos. 
 



 

2) Siekdama ištaisyti sąskaitos savininko balanso netikslumą, jei jo sąskaita per klaidą kredituojama, 
bendrovė „Unibet“ pasilieka teisę iš anksto neįspėjusi imtis bet kokių reikiamų ir pagrįstos apimties 
veiksmų ir balansą pakeisti, pataisyti, atšaukti arba sąskaitoje atlikti bet kokią kitą paskesnę operaciją. 
 

3) Bet kokie skundai ar prieštaravimai dėl bet kurio pasiūlymo statyti išsprendimo, jei pageidaujama 
nuodugnaus tyrimo, turėtų būti pateikti „Unibet“ per 14 dienų. Visi kiti skundai nagrinėjami tik tada, jei 
sąskaitos savininkas pateikia neginčijamus įrodymus, kad išspręsta buvo netiksliai. Tokie įrodymai 
svarstomi tik tada, kai jie nėra kaip nors susiję su <B skyriaus 5.2 straipsnyje> punkte paminėtomis 
aplinkybėmis. 
 

4) „Unibet“ pasilieka teisę sustabdyti prieigą prie sąskaitos, kol bus baigtas bet koks tyrimas, kuris, „
Unibet“ nuožiūra, yra reikalingas. 
 

5) Į šių taisyklių taikymo sritį įeina visi „Unibet“ sporto lažybų sandoriai. Šios taisyklės gali būti 
papildytos kitomis taisyklėmis. Jei pasitaikytų dviprasmybių, pirmenybė teikiama tokia tvarka:     

a. taisyklės ir sąlygos, paskelbtos su pasiūlymu ir (arba) kampanija;     
b. jei pagal pirmiau paminėtas taisykles ir sąlygas nuspręsti neįmanoma, vadovaujamasi 

Bendrosiomis sporto lažybų taisyklėmis, nebent konkrečios sporto šakos taisyklės nurodytų 
kitaip. 
 

6) Jei „Unibet“ nusprendžia, kad pagal šias taisykles nuspręsti neįmanoma, bendrovė pasilieka teisę savo 
nuožiūra išspręsti pasiūlymus individualiai, vadovaudamasi nešališkumo principais ir laikydamasi 
įprastinių lažybų standartų, papročių ir apibrėžčių. 
 

7) Šių taisyklių ir sąlygų arba bet kokio kito teksto, kurį galima sieti su pasiūlymais statyti, į kitas kalbas 
išverstos (adaptuotos) versijos yra grynai informacinio pobūdžio. Nors „Unibet“ imasi visų reikiamų 
atsargumo priemonių, kad užtikrintų kuo tikslesnį šiuo sąlygų perteikimą visomis kalbomis, bendrovė 
negali prisiimti atsakomybės dėl jokių dalykų, kurie anglų kalba ir kitomis kalbomis parengtose 
versijose gali skirtis. Dėl to, jei pasitaikytų neatitikimų tarp versijos anglų kalba ir atitinkamo vertimo, 
laikomasi versijos anglų kalba ir būtent šia versija vadovaujamasi išsprendžiant pasiūlymus. 
 

8) Paskyros savininkas gali naudotis bet kokia informacija, pateikiama arba prieinama "Sportsbook" 
programoje arba iš jos, taip pat susijusia su ja, privačiais ir nekomerciniais tikslais ir bet koks tokių 
duomenų naudojimas ar bandymas naudoti komerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas. 
 
 

9)  Unibet turi teisę imtis "Sportsbook" programos sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo prievolės prieš 
bet kurį paskyros savininką.   

 
 
 
 
 
 
 

B. Bendrosios statymo taisyklės  



 

1. Bendrosios standartinės sąvokos 
 

1) Jei greta siūlymo lažintis arba konkrečios sporto šakos taisyklėse nenurodyta kitaip, lažinamasi dėl 
rezultato, esančio pasibaigus „įprastiniam laikui“ arba „pagrindiniam laikui“. Sąvokų „įprastinis laikas“ 
arba „pagrindinis laikas“ reikšmė yra tokia pati, kaip nurodyta atitinkamos kontroliuojančios asociacijos 
paskelbtose oficialiose taisyklėse. Pavyzdžiui, futbole pagrindinis rungtynių laikas apibrėžiamas kaip 90 
minučių, įskaitant pridėtą laiką, o ledo ritulio atveju jis apibrėžiamas kaip 3 kėliniai po 20 minučių. Jei 
kontroliuojanti asociacija prieš varžybų pradžią nusprendžia, kad šių varžybų trukmė bus kitokia, tai 
laikoma oficialiomis varžybų taisyklėmis (pavyzdžiui, U17 futbolo komandos žaidžia 2 kėlinius po 40 
minučių). Nepaisant to, tokiu atveju apsiribojama tik „įprastiniu“ žaidimo laiku, joks papildomas laikas, 
pvz., pratęsimas, prie jo nepriskiriamas, nebent tai būtų konkrečiai nurodyta. 
 

2) „Lažybos gyvai“ – tai lažybos, kai statyti galima rungtynėms arba varžyboms vykstant. „Unibet“ 
neprisiima jokios atsakomybės dėl nesudarytos galimybės statyti arba neteisingo rezultatų pateikimo 
gyvai. Gauti informaciją apie rungtynes ir su jas susijusius įvykius, tokius kaip teisingas rezultatas, eiga 
ar iki pabaigos likęs laikas, visais atvejais privalo pats sąskaitos savininkas. „Unibet“ neprisiima jokios 
atsakomybės dėl lažybų gyvai tvarkaraščio pakeitimų arba lažybų gyvai paslaugų teikimo pertrūkių. 
 

3)  “Cash Out” funkcija suteikia paskyros savininkui galimybę išsigryninti statymą, kuris dar nėra 
išspręstas, jo dabartine verte. Ši funkcija galima tam tikriems lažybų įvykiams tiek išankstiniuose 
statymuose, tiek statymuose lažybose gyvai bei galioja pavieniams ir grupiniams statymams. „Cash Out“ 
funkcija negali būti naudojama nemokamiems statymams. „Cash Out“ prašymams gali būti taikoma 
tokia pat vėlavimo procedūra kaip nurodyta A skyriaus 4.5 paragrafe. Jeigu nutiktų taip, kad per šį 
vėlavimą dėl kokios nors priežasties pasiūlymas būtų panaikinamas arba pasikeistų koeficientas, „Cash 
Out“ prašymas nebus priimamas, o paskyros savininkas apie tai bus informuojamas žinute ekrane. 
Unibet pasilieka teisę siūlyti tokią funkciją savo nuožiūra ir nepripažįsta bei neprisiima jokios 
atsakomybės, jeigu „Cash Out“ funkcija nėra prieinama. Jeigu „Cash Out“ prašymas bus sėkmingas, 
statymas bus nedelsiant paskelbtas išspręstu ir nebebus atsižvelgiama į jokius paskesnius įvykius, 
susijusius su šiuo statymu. Jeigu išgrynintam statymui įvyktų techninė, kainodaros ar išsprendimo klaida 
bet kuriuo metu nuo pradinio statymo iki išgryninimo, Unibet pasilieka teisę spręsti tokius netikslumus 
pagal A skyriaus 6.2 paragrafą. 
 

4) „Dalyvis“ – tai objektas, kuris yra varžybų dalis. „Head-to-Head“ ir „Triple-Head“ lažybų atveju 
dalyviais laikomi tik įtraukti į atitinkamas „Head-to-Head“ arba „Triple-Head“ varžybas objektai. 
 

5) Terminas (nutraukimo laikas), rodomas svetainėje, yra tik informacinio pobūdžio. „Unibet“ pasilieka 
teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies arba visiškai sustabdyti lažybų veiklą, jei tik nusprendžia, 
kad tai reikalinga. 
 

6) Statistika arba redakcinis tekstas, skelbiamas „Unibet“ svetainėje, laikomi papildoma informacija, tačiau 
„Unibet“ neprisiima jokios atsakomybės dėl šios informacijos teisingumo. Už tikslių su varžybomis 
susijusių aplinkybių žinojimą visada atsakingas yra sąskaitos savininkas. 
 

7) Teorinė grąža, kai lažinantis taikomi fiksuoti koeficientai, apskaičiuojama pagal visų galimų pasiūlymo 
baigčių koeficientus. Teorinė žaidėjų išmokoms skiriama pajamų dalis, kai naudojamasi lažybų 
pasiūlymu su 3 baigtimis (a, b ir c), gali būti apskaičiuota taip:. 
Teorinis dydis % = 1 /(1 / „baigties a koeficientas“ + 1 / „baigties b 
koeficientas“ + 1 / „baigties c koeficientas“) x 100. 



 

 
 

2. Statymo tipai 
 

1) „Rungtynės“ (arba 1X2) – tai statymas, kai lažinamasi dėl rungtynių arba varžybų dalinės arba 
galutinės baigties. Galimos parinktys: „1“ = šeimininkų komanda / 1 žaidėjas arba dalyvis, nurodytas 
kairiojoje pasiūlymo pusėje; „X“ = lygiosios arba pasirinkimas viduryje; „2“ = svečių komanda / 2 
žaidėjas arba komanda, nurodyta dešiniojoje pasiūlymo pusėje. Tam tikrais atvejais arba tam tikrose 
varžybose [Operatorius] pasiūlymą gali rodyti taip vadinamu „amerikietišku“ formatu (t. y. Svečių 
komanda @ Šeimininkų komanda), kuomet šeimininkų komanda pateikiama po svečių komandos. 
Nepriklausomai nuo komandų išdėstymo ekrane ar lažybų kortelėje, „Šeimininkų“ ir „Svečių“ 
komandos visada reikš, atitinkamai,  komandą žaidžiančią namuose (t. y. šeimininkų komanda) ir 
komandą, žaidžiančią išvykoje (t. y. svečių komanda), kaip nustatė oficiali organizacija.  
 

2) „Teisingas rezultatas“ (arba lažybos dėl rezultato) – tai statymas, kai lažinamasi dėl tikslaus rungtynių 
arba varžybų rezultato (dalinio arba baigtinio). 
 

3) „Daugiau / mažiau“ (arba tam tikrų įvykių suma) – tai statymas, kai lažinamasi, kad tam tikrų įvykių 
(pvz., įvarčių, taškų, kampinių, atkovotų kamuolių, baudos minučių) kiekis (dalinis arba baigtinis) bus 
didesnis arba mažesnis, nei nurodytas skaičius. Jei bendrasis sąraše nurodytų įvykių kiekis yra lygus 
pačiai lažybų linijai, tada visi statymai pagal šį pasiūlymą anuliuojami. Jei, pavyzdžiui, lažybų linija yra 
128,0 tšk., o rungtynės baigiasi rezultatu 64:64, šis pasiūlymas anuliuojamas. 
 

4) „Nelyginis / lyginis“ – tai statymas, kai lažinamasi dėl tam tikrų įvykių (pvz., įvarčių, taškų, kampinių, 
atkovotų kamuolių, baudos minučių ar pan.) skaičiaus (dalinio arba baigtinio) lyginumo. Nelyginiai 
skaičiai tai 1, 3, 5 ir pan., o lyginiai – 0, 2, 4 ir pan. 
 

5) „Head-to-Head“ ir (arba) „Triple-Head“ – tai statymas, kai lažinamasi dėl vieno laimėtojo arba varžybų 
baigties iš dviejų arba trijų variantų. Remiamasi oficialiai organizuojamomis arba „Unibet“ surengtomis 
virtualiomis varžybomis. 
 

6)  „Half time / Full time“ – tai statymas, kai lažinamasi dėl rezultato per pirmąją rungtynių pusę ir visas 
rungtynes. Pvz., jei pirmosios rungtynių pusės (kėlinio) rezultatas yra 1:0, o visos rungtynės baigiasi 
rezultatu 1:1, laimėjusi baigtis yra 1/X. Šis statymas anuliuojamas, jei įprastinis rungtynių laikas 
sužaidžiamas kitokiu formatu, nei buvo nurodytas statant (t. y. ne dviem kėliniais). 
 

7) „Lažybos dėl kėlinio“ – tai statymas, kai lažinamasi dėl rungtynių (varžybų) kiekvieno atskiro kėlinio 
baigties. Pvz., jei ledo ritulio rungtynėse kėlinių rezultatai būna 2:0 / 0:1 / 1:1 laimėjusi baigtis yra 
1/2/X. Šis statymas anuliuojamas, jei įprastinis rungtynių laikas sužaidžiamas kitokiu formatu, nei buvo 
nurodytas statant (t. y. ne trim kėliniais). 
 

8) „Statymas be lygiųjų“ – tai statymas, kai statyti, kaip nurodyta <B skyriaus 2.1 straipsnyje>, galima 
tik už „1“ arba „2“. Taip pat „statymais be lygiųjų“ paprastai vadinami statymai, kur nesiūlomi lygiųjų 
koeficientai. Jei tam tikrose rungtynėse nenustatomas nugalėtojas (pvz., rungtynės baigiasi lygiosiomis) 
arba neįvyksta tam tikras įvykis (pvz., pirmasis įvartis arba, jei neleista statyti už lygiąsias, o rungtynės 
baigiasi rezultatu 0:0), pastatyta suma grąžinama. 
 



 

9)  “Handikapas” būna, kai įmanoma lažintis, ar pasirinktas rezultatas bus pergalingas, nurodytą 
handikapą pridėjus prie / atėmus iš (kaip taikoma) rungtynių/kėlinio/bendro rezultato, dėl kurio statoma. 
Tokiomis aplinkybėmis, kai pridėjus / atėmus handikapo liniją, rezultatas tampa lygus statymo linijai, 
visi šio pasiūlymo statymai bus paskelbti anuliuotais. Pavyzdžiui, statymas -3.0 įvarčiai bus paskelbtas 
anuliuotu, jei pasirinkta komanda rungtynes laimės tiksliai  3 įvarčių skirtumu (3-0,4-1, 5-2, ir pan.). 
Šiame skyriuje naudojamą terminą „skirtumas“ (angl. margin) reikia laikyti rezultatu, kuris gaunamas 
atėmus įvarčių/taškų skaičių, kurį pelnė 2 komandos/dalyviai. 
 
Jei nenurodyta kitaip, visi Unibet tinklalapyje pateikti handikapai skaičiuojami pagal rezultatą nuo 
nurodytų rungtynių/kėlinio pradžios iki tų rungtynių/kėlinio pabaigos. Tačiau  tam tikros rūšies 
handikapo statymuose (pavyzdžiui, Azijietiškas handikapas futbole) įprasta, kad skaičiuojamas tik 
rezultatas, užfiksuotas po to, kai atliekamas statymas ir iki nurodytos laiko atkarpos pabaigos. Taigi 
įvarčiai/taškai pelnyti dar iki atliekant ir priimant statymą neskaičiuojami. Bet koks lažybų pasiūlymas, 
atitinkantis tokias charakteristikas, bus aiškiai parodomas ir paryškinamas Statymų istorijoje, nurodant 
statymo atlikimo metu esantį rezultatą. 
Yra 3 skirtingi "handikapo lažybų" formatai: 
2 baigčių handikapas: Komanda A (-1,5) prieš Komandą B (+1,5) 
 
Pavyzdys: 
·         Komandai A duodamas -1,5 įvarčio handikapas rungtynėms. Kad laimėtumėte lažybas, Komanda 
A privalo laimėti rungtynes tokiu skirtumu, kuris būtų lygus ar didesnis nei nurodytas handikape (t.y. 2 
ar daugiau įvarčiais). 
·         Komandai B duodamas +1,5 įvarčio pranašumas rungtynėse. Kad laimėtumėte lažybas, Komanda 
B privalo laimėti varžybas, sužaisti lygiosiomis arba nepralaimėti skirtumu, kuris būtų lygus arba 
didesnis už nurodytą pranašume (t.y. pralaimėti 1 įvarčio skirtumu). 
 
3 baigčių handikapas: Komanda A (-2) Lygiosios (lygiai 2) Komanda B (+2) 
 
Pavyzdys: 
 
·         Komandai A duodamas 2 įvarčių handikapas rungtynėse. Kad laimėtumėte lažybas, Komanda A 
privalo laimėti rungtynes didesniu skirtumu, nei nurodyta handikape (t.y.  3 įvarčiais ar daugiau). 
·         Lygiosios būtų pergalinga baigtis, jei rungtynės baigtųsi tiksliai tokiu skirtumu, kuris nurodytas 
(t.y. rungtynės baigiasi tokiais rezultatais kaip 2-0, 3-1 and 4-2). 
·         Komandai B duodamas 2 įvarčių pranašumas rungtynėse. Kad laimėtumėte lažybas, Komanda B 
privalo laimėti rungtynes, sužaisti lygiosiomis arba nepralaimėti skirtumu, kuris būtų lygus arba 
didesnis už nurodytą pranašume  (t.y. pralaimėti tik 1 įvarčio skirtumu). 
 
Azijietiškas handikapas: Komanda A (-1,75) prieš Komandą B (+1,75) 
 
Pavyzdys: 
 
·         Komandai A duodamas -1,75 įvarčio handikapas rungtynėse. Tai reiškia, kad statymo suma 
dalinama į 2 lygius statymus ant baigčių  -1,5 ir -2,0. Kad statymas būtų pilnai išmokėtas nurodytais 
koeficientais, Komanda A privalo laimėti didesniu skirtumu nei abu jos handikapai (t.y. 3 ar daugiau 
įvarčių skirtumu). Jeigu nutinka taip, kad Komanda A laimi tik 2 įvarčių skirtumu,  statymas laikomas 
dalinai pergalingu ir bus išmokama pilna suma už  -1,5 statymo dalį ir bus grąžinami pinigai už -2,0 



 

dalį, nes šios dalies rezultatas būtų laikomas "lygiosiomis". Jeigu rungtynių baigtis būtų kitokia, 
įskaitant ir Komandos A pergalę tik 1 įvarčio skirtumu, visa pastatyta suma būtų prarasta. 
·         Komandai B duodamas +1,75 įvarčio pranašumas rungtynėse. Tai reiškia, kad statymo suma 
dalinama į 2 statymus ant baigčių +1,5 ir +2,0. Kad statymas būtų pilnai išmokėtas nurodytais 
koeficientais, Komanda B privalo laimėti rungtynes, sužaisti lygiosiomis arba nepralaimėti skirtumu, 
kuris būtų lygus arba didesnis už bet kurį iš nurodytų pranašumų (t.y. pralaimėti tik 1 įvarčio skirtumu). 
Jeigu nutinka taip, kad Komanda B pralaimi lygiai 2 įvarčių skirtumu, statymas bus laikomas dalinai 
pralaimėtu, nes bus grąžinti pinigai už -2,0 statymo dalį, bet -1,5 dalis bus laikoma pralaimėta. Jeigu 
rungtynių baigtis būtų kitokia ir Komanda B pralaimėtų 3 ar daugiau įvarčių skirtumu, visa pastatyta 
suma būtų prarasta. 
 

10) „Dvigubas šansas“ – tai statymas, kai lažinamasi iš karto dėl rungtynių arba varžybų dviejų galimų 
dalinių ar galutinių baigčių.  Galimos parinktys: 1X, 12 ir X2, kai „1“, „X“ ir „2“ reiškia tą patį, kaip 
<B skyriaus 2.1 straipsnyje>. 
 

11) „Laimėtojas“ arba „Vieta“ – tai statymas, kai galima rinktis iš alternatyvų sąrašo ir lažintis, kad 
atitinkamas dalyvis tam tikras varžybas ar rungtynes laimės arba jų klasifikacijoje užims nurodytą vietą. 
Jei finišo pozicijas dalytųsi du arba daugiau dalyvių, sprendžiama vadovaujantis apibrėžtimi, pateikta 
<B skyriaus 5.14 straipsnyje>. 
 

12) Statymas už bet kurią baigtį („Each Way“, EW) – tai statymas už tai, kad pasirinktas dalyvis laimės 
arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą. Šis statymas yra padalytas į dvi dalis (laimėjimo ir vietos) 
už kurias statoma suma yra vienoda. Išsprendžiant tokius statymus atsižvelgiama į atitinkamas 
taisykles, reglamentuojančias laimėjimo ir vietos tipo statymus, ypač konkrečių sporto šakų taisykles ir 
<B skyriaus 5 straipsnio 11 punktą>. 
 

13) „Įvarčių minutės“ – tai statymas, kai galima lažintis už rungtynių laiko minučių, kai buvo pelnyti 
įvarčiai, sumą. Kai sprendžiami šio tipo statymai, įvarčiai, pelnyti per kompensuotą laiką („injury 
time“), laikomi pelnytais 45 minutę (jei jie pelnyti per kompensuotą pirmosios rungtynių pusės laiką) 
arba 90 minutę (jei jie pelnyti per kompensuotą antrosios rungtynių pusės laiką). Išsprendžiant su 
konkrečiais žaidėjais susietas „įvarčių minučių“ lažybas neatsižvelgiama į įvarčius, įmuštus į 
savuosius vartus. 

3. Unikalūs pasiūlymai statyti (papildomi statymai) 
 

1) Išgalvotos (virtualios) „rungtynių“ arba „Head to Head“ tipo lažybos yra pagrįstos numanomu 
palyginimu, kai lyginami du dalyviai arba komandos, kurios nesusitinka tose pačiose rungtynėse, 
varžybose ar etape. Sprendimas priimamas pagal tai, kiek kartų kiekvienas iš dalyvių atitinkamose 
rungtynėse įvykdo tam tikras iš anksto nustatytas sąlygas (pvz., įmuša įvartį). Išsprendžiant šio tipo 
pasiūlymus taikomi toliau nurodyti kriterijai: 
 

a. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, statymai galioja artimiausioms oficialioms rungtynėms (arba, 
atitinkamai, varžyboms ar etapui), kuriose, kaip planuojama, dalyvaus nurodyti dalyviai ar 
komandos. 

b. Statymas lieka galioti tik tada, kai visos susijusios rungtynės ar varžybos užbaigiamos per tą 
pačią dieną ar sesiją, kai rungtynės, varžybos ar jų etapas buvo suplanuoti, išskyrus pasiūlymus 
lažintis, su kuriais susijusių įvykių baigtis išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai negalėtų 



 

pasikeisti, nepaisant būsimų varžybų. Pastarieji išsprendžiami pagal išspręstą atitinkamų 
įvykių baigtį.  

c. Nustatant su šiais pasiūlymais susijusius rezultatus atsižvelgiama tik į įvykius, įvykusius 
tikrose rungtynėse. Techninių rezultatų ir kitų sprendimų, nurodytų <B skyriaus 5 straipsnio> 
2, 3 ir 4 punktuose, nepaisoma. 

d. Jei pagal pirmiau paminėtus kriterijus neįmanoma nuspręsti dėl su atitinkamu pasiūlymu 
susijusios baigties, pasiūlymas išsprendžiamas paeiliui taikant toliau nurodytus kriterijus:  
(i) atitinkamas konkrečių sporto šakų taisykles, nurodytas <C skyriuje>; 
(ii) rezultato išsprendimo taisykles, nurodytas <B skyriaus 5 straipsnyje>. 
 
Jei laimėjusios baigties nustatyti vis dar neįmanoma, statymai anuliuojami. 
 

2) „Grand Salami“ – tai statymas, kai galima lažintis dėl bendro tam tikrų į sąrašą įtrauktų įvykių skaičiaus 
(pvz., bendro įvarčių skaičiaus, bendro taškų skaičiaus) per rungtynes ar varžybas, vykstančias tam 
tikro turo metu arba tam tikrą dieną. Statymas lieka galioti tik tada, kai užbaigiamos visos susijusios 
rungtynės ar varžybos, išskyrus statymus, su kuriais susijusių įvykių baigtis išaiškėjo prieš varžybų 
nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti, nepaisant būsimų varžybų. Pastarieji išsprendžiami pagal išspręstą 
atitinkamų įvykių baigtį. 
 

3) „Daugiau / mažiau“ tipo statymai lažinantis dėl dalyvių klasifikacijos rungtynėse ar varžybose turi būti 
interpretuojami taip: „Daugiau“ reiškia prastesnę arba žemesnę poziciją, o „mažiau“ reiškia geresnę 
arba aukštesnę poziciją. Pavyzdys: lažinamasi dėl žaidėjo klasifikacijos turnyre, o „daugiau / mažiau“ 
ribos linija nustatyta ties 2,5. Tokiu atveju, jei žaidėjas klasifikacijos sąraše užimą pirmą arba antrą 
vietą, laikoma, kad teisingas variantas yra „mažiau“. Jei žaidėjas užima bet kurią kitą vietą, teisingas 
variantas yra „daugiau“. 
 

4) Lažinantis dėl „ketvirčio / pusės / X kėlinio“ remiamasi rezultatu, pasiektu per atitinkamą laikotarpį, o 
jokie taškai, įvarčiai ar įvykiai, priskiriami kitoms varžybų ar rungtynių dalims, neįskaitomi. Jei 
rungtynės žaidžiamos kitokiu formatu, nei nurodytas pasiūlyme, statymai anuliuojami. 
 

5) Lažinantis dėl „rezultato pasibaigus ketvirčiui / pusei / X kėliniui“ remiamasi rungtynių ar varžybų 
rezultatu, užfiksuotu pasibaigus nurodytam laikotarpiui ir atsižvelgiama į visus ankstesnių varžybų ar 
rungtynių dalių taškus, įvarčius arba įvykius. 
 

6) Lažinantis dėl „pirmųjų, pelniusių X taškų / pirmųjų, įmušusių X įvarčių“ ir pan. remiamasi tuo, kuri 
komanda arba dalyvis pirmas pasiekia tam tikrą taškų, įvarčių ar įvykių skaičių. Jei pasiūlyme 
nurodytas laikotarpis (arba kitoks laiko apribojimas), išsprendžiant neįskaitomi jokie taškai, įvarčiai ar 
įvykiai, įregistruoti kitose varžybų ar rungtynių dalyse, neįeinančiose į pirmiau paminėtą laikotarpį. Jei 
įvardytas rezultatas per nustatytą laikotarpį (jei jis nustatytas) nepasiekiamas, visi statymai anuliuojami, 
nebent būtų nurodyta kitaip. 
 

7) Lažinantis dėl „pelniusiojo X tašką / įmušusiojo X įvartį“ ir pan. remiamasi komanda arba dalyviu, 
kuris pripažįstamas padariusiu nurodytą įvykį. Priimant sprendimą dėl šių pasiūlymų neatsižvelgiama į 
prieš nurodytą įvykį vykusias varžybas. Jei įvardytas įvykis per nustatytą laikotarpį (pvz., taškas 
nepelnomas arba įvartis neįmušamas) neįvyksta, visi statymai anuliuojami, nebent būtų nurodyta kitaip. 
 

8) Jei lažinamasi dėl tam tikro įvykio, įvyksiančio iš anksto nustatyta tvarka laiko atžvilgiu, pvz., „
pirmosios kortelės“ arba „paskesnės komandos, kuri gaus baudos minučių“, ir pagrįstai neįmanoma 



 

nustatyti laimimosios baigties (pvz., kortelės parodomos iš karto kelių komandų žaidėjams, to paties 
žaidimo pertraukimo metu), tokie statymai anuliuojami. 
 

9) „Pirmoji įmušusi įvartį ir laimėjusi komanda“ reiškia komandą, kuri įmušė pirmąjį rungtynių įvartį ir 
vėliau laimėjo rungtynes. Jei tokios rungtynės baigiasi be įvarčių, visi atitinkami statymai anuliuojami. 
 

10) Bet kokia nuoroda į vadinamąjį „švarų lapą“ („clean sheet“) reiškia, kad nurodyta komanda per 
rungtynes turi nepraleisti nei vieno įvarčio. 
 

11) „Atsilikusi, bet laimėjusi komanda“ reiškia, kad rungtynėse, kurias nurodyta komanda laimėjo, turi būti 
momentas, kai ši komanda atsiliko nuo varžovų bent 1 įvarčio skirtumu. 
 

12) Bet kokia nuoroda į komandą, laimėjusią abi rungtynių puses ar visus kėlinius (pvz., komanda, 
laimėjusi abi rungtynių puses), reiškia, kad ši komanda per visas nurodytas rungtynių puses ar kėlinius 
turi būti įmušusi daugiau įvarčių, nei jos varžovai. 
 

13) Bet kokia nuoroda į „pridėtą laiką“ reiškia oficialiai paskirto asmens parodytą laiką, o ne iš tiesų 
sužaistą laiką. 
 

14) Lažinantis pagal pasiūlymus, tokius „kaip geriausias rungtynių žaidėjas“, „naudingiausias žaidėjas“ ir 
pan., vadovaujamasi varžybų organizatoriaus sprendimu, nebent būtų nurodyta kitaip. 
 

15) Sprendimas dėl statymų, kuriuose nurodomos sąvokos, tokios kaip „lemiamas įvartis“, priimamas 
pasibaigus rungtynėms (ar, atitinkamai, lygiosioms), vadovaujantis tuo, kurio žaidėjo pelnytas įvartis 
sudarė taip ir neįveiktą jo komandos persvarą (po šio įvarčio pelnyti kiti įvarčiai neturėjo įtakos 
galutinei varžybų baigčiai). Kad tokios lažybos būtų išspręstos teigiamai, nurodyto žaidėjo komanda 
turi būti paskelbta atitinkamų rungtynių nugalėtoja (jei kalbama tik apie vienerias rungtynes) arba turi 
pereiti į paskesnį turą (ar laimėti turnyrą). Įskaitomi įvarčiai, įmušti per įprastinį arba papildomą 
rungtynių laiką. Baudinių serijos metu pelnyti įvarčiai neįskaitomi. 
 

16) Jei lažinamasi dėl varžybų metu galinčių nutikti tam tikrų epizodų (pvz., „kas žaidėjui nutiks 
pirmiausiai?“, kai galima rinktis variantus „įmuš įvartį“, „gaus geltoną kortelę“, „gaus raudoną 
kortelę“, „bus pakeistas“) ir nei vienas iš šių įvykių arba baigčių nenutinka, statymas pripažįstamas 
anuliuotu. 
 

17) Kai lažinamasi dėl persikėlimo į kitą klubą, persikėlimu pripažįstama ir situacija, kai žaidėjas kitam 
klubui yra paskolinamas. 

18) Kai lažybose nurodomi vadovybės pokyčiai, tai reiškia pagrindinio trenerio arba, atitinkamai, vadovo 
atsistatydinimą arba atleidimą iš jo pareigų dėl bet kokios priežasties. Statymai galioja ir atitinkamas 
sprendimas jų atžvilgiu priimamas net tada, kai postą palieka asmuo, kuriam tenka dalinė atsakomybė 
(„joint responsible“, jei yra). Jei nuo statymo momento iki paskutinių numatytų lygos rungtynių 
(neįskaitant atkrentamųjų ar atrankinių rungtynių, rungtynių po sezono ir pan.) nebeįvyksta jokių 
pokyčių, statymai, atlikti po paskutinių vadovybės pokyčių (jei jų yra) anuliuojami, nebent būtų 
pasiūlyta tinkama statymo parinktis. 
 

19) Pasiūlymai lažintis, kad tam tikra komanda ar dalyvis pasieks tam tikrą rezultatą prieš kitą komandą ar 
dalyvį (pvz., kita komanda, kuri nugalės komandą X), taip pat – pasiūlymai, susiję su klasifikacija tam 
tikrą dieną, lieka galioti ir yra išsprendžiami nepriklausomai nuo jokių galimų numatomų rungtynių 



 

datų pakeitimų ir nuo to, kiek rungtynių ar turų sužaista. 
 

20) Kai sprendžiamos lažybos dėl to, kuri komanda (dalyvis) taps pirmaisiais, įgijusiais tam tikrą pasiekimą 
prieš kitą komandą (komandas) arba dalyvį (dalyvius) (pavyzdys: kuri komanda varžybų X ture pirmoji 
pelnys įvartį), vadovaujamasi atitinkamų varžybų laiko atkarpa, per kurią pasiekiamas atitinkamas 
dalykas. Pavyzdys: komanda A žaidžia šeštadienį ir pirmąjį įvartį pelno 43-iąją minutę, o komanda B 
žaidžia sekmadienį ir pirmąjį įvartį pelno jau po 5 minučių. Tokiu atveju laimėjusia laikoma komanda 
B. 
 

 

21)  Kartais Unibet gali nuspręsti pateikti siūlymų, skirtų vienam dalyvio/komandos pasirodymui, arba 
siūlymų, kuomet sujungiamos potencialios 2 ar daugiau komandų/dalyvių baigtys, didesniais 
koeficientais nei įprasta.  Unibet pasilieka teisę savo nuožiūra atsiimti tokius siūlymus, pakeisti 
atitinkamus koeficientus ir atlikti kitus pokyčius, kurie Unibet nuomone gali būti reikalingi.   

Tokių siūlymų baigtys bus nusprendžiamos remiantis šiais kriterijais: 

1. Jei nenurodyta kitaip, statymai taikomi kitoms oficialioms rungtynėms/įvykiui/raundui (pagal 
situaciją), kur turėtų dalyvauti įvardinti dalyviai/komandos. 

2. Visi susiję įvykiai turi būti užbaigti tą pačią dieną / per tą patį seansą (pagal situaciją), kaip nurodyta 
kartu su siūlymu. Jeigu taip nebūtų, visa suma pastatyta ant siūlymo bus  grąžinta, išskyrus tuos 
siūlymus, kurių baigtys buvo apspręstos dar prieš atmetant siūlymą arba kurių baigties jau nebepakeis 
jokie įvykiai ateityje. Tokie siūlymai bus išsprendžiami pagal esamą baigtį.  

3. Sprendžiant tokių siūlymų rezultatus atsižvelgiama tik į realų žaidimą. Rezultatai, pasiekiami per 
lengvą pergalę (t.y. "walkover") ar per kitus sprendimus, nurodytus B dalies 5 paragrafo  2, 3 ir 4 
punktuose, nebus įskaičiuojami.  

4. Kad statymas būtų laikomas laimėtu, reikia visiškai ir neabejotinai patenkinti visas su tuo statymu 
susijusias sąlygas, nepriklausomai nuo bet kokio galimo prieštaravimo tam tikro sporto taisyklėms ar 
bet kokių galimų ankstesnių ar dabartinių siūlymų interpretacijų, susijusių su to konkretaus sporto 
įvykiais ir tuo, kaip jie įprastai pristatomi Unibet platformoje. Statymai bus anuliuojami, jeigu vis tiek 
bus neįmanoma nustatyti pergalingos baigties.  

 

Nors Unibet imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tokių siūlymų pranašumą vartotojui, 
suprantama, kad rinkos kartais svyruoja ir bet kuriuo metu gali atsitikti taip, kad tie siūlymai jau 
nebebus didesnės vertės, lyginant su kitais susijusiais statymų siūlymais, tuo metu esančiais lažybų 
platformoje.   

22) Tam tikroms varžyboms, nepažeidžiant < A dalies, 5 paragrafo, 4 punkto> sąlygų, [Operatorius] 
leis vartotojams atlikti statymus, kuriuose bus apjungiami tų pačių varžybų rezultatai ir tam tikri jose 
įvyksiantys įvykiai (taip vadinamosios „intra-event“ kombinacijos). Tokius statymus galima atlikti arba 
pasirinkus jau nustatytas kombinacijas operatoriaus svetainėje, arba pasinaudojant Bet Builder funkcija. 



 

Jeigu nenurodyta kitaip lažybų pasiūlyme arba atitinkamos  sporto šakos taisyklėse, lažybos bus 
išsprendžiamos vadovaujantis taisyklėmis, taikomomis tai konkrečiai sporto šakai, dėl kurios yra 
lažinamasi. Visi išvardinti įvykiai turi būti pilnai įvykę, kad statymas būtų laikomas pergalingu. Bet 
kokios lygiosios bus laikomos PRALAIMĖJUSIA baigtimi, nebent būtų kitaip nurodyta pasiūlyme. 
Pavyzdžiui, jeigu A atlieka statymą, kad Komanda X laimės ir kels daugiau nei 8 kampinius, toks 
statymas bus laikomas PRALAIMĖJUSIU, jeigu komanda laimės ir kels lygiai 8 kampinius. Jeigu 
remiantis tai konkrečiai sporto šakai taikomomis taisyklėmis, kuri nors „intra-event“ kombinacijos dalis 
yra „ANULIUOJAMA“ (pavyzdžiui, „intra-event“ kombinacijoje buvo nurodyta, kad Žaidėjas X 
pelnys įvartį, tačiau nurodytasis žaidėjas nestartavo varžybose, kai tai konkrečiai sporto šakai taikomos 
taisyklės to reikalauja),  susiję pasirinkimai tose pačiose varžybose taip pat bus išsprendžiami 
koeficientu 1.00. Jeigu varžybos nutraukiamos, visi neišspręsti statymai bus anuliuojami, išskyrus tuos, 
kurių baigtis jau buvo aiški ir žaidimo tęsimas tos baigties jau nebepakeistų. 

23) „Teaser+“ suteikia naudotojui galimybę paskirti iš anksto nustatytą taškų skaičių visoms baigtims, 
esančioms lažybose (kombinacijoje), kuriose yra „handikapai“, tam tikrų įvykių suma (daugiau / 
mažiau) arba abiejų jų komvinacija. Pavyzdžiui, atlieka kombinaciją NFL komanda X +6,5 taškų 
lažybose ir daugiau nei 41 taškas NFL varžybose tarp Komandos Y ir Komandos Z. Pasirinkus 
„Teaser+ Football 6 points“ parinktį, ribinės linijos ir koeficientai perskaičiuojami į tokias lažybas, kur 
atsiranda Komanda X  +12,5 taškų (anksčiau +6,5) ir daugiau nei 35 taškai (anksčiau daugiau nei 41). 
Jeigu kuri nors „Teaser+“ lažybų dalis anuliuojama, tas konkretus pasirinkimas bus pašalinamas iš 
lažybų ir koeficiento / išmokos apskaičiavimas bus atitinkamai pakoreguojamas. 

24) Lažybose dėl likusios varžybų dalies ar pan. (angl. Rest of the match) bus atsižvelgiama tik į tuos 
rezultatus ir įvykius, pasiektus / įvykusius nuo to laiko, kai atliktas statymas iki nurodyto laikotarpio 
pabaigos. Taigi nebus atsižvelgiama į jokius įvykius, įvykusius dar prieš tai, kai statymas buvo atliktas 
ir priimtas. 

25) Lažybose dėl konkrečių laikotarpių / intervalų (pavyzdžiui: varžybų rezultatas tarp 60:00-89:59) 
bus atsižvelgiama tik į tuos rezultatus ir įvykius, įvykusius per nurodytą laikotarpį / intervalą. Jeigu 
nenurodyta kitaip, lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į taškus / įvarčius / įvykius, pelnytus 
/ įvykusius kitu varžybų / rungtynių metu, neįeinančiu į nurodytą laikotarpį / intervalą, įskaitant ir 
kompensuotą laiką. 

 

4. Sisteminiai statymai 
 

1) Statant prieš rungtynes, viename kupone galima kombinuoti iki dvylikos (12) pasiūlymų. Remdamiesi 
šiais dvylika pasiūlymų sąskaitų savininkai gali patys pasirinkti savo pageidaujamą viengubų, dvigubų, 
trigubų ir pan. statymų skaičių. 
 

2)  Lažybose gyvai viename kupone galima apjungti iki dvylikos (12) atskirų pasiūlymų ir atlikti 
kombinuotą statymą. Visi kombinuotam statymui pasirinkti mačai / pasiūlymai privalo būti įtraukiami į 
kuponą ir negalimos jokios kitos daugialypės parinktys (pavyzdžiui, vienetai, dvejetai ir t.t.), kurios 
neapima 1 ar daugiau mačų / pasiūlymų.    
 



 

3) „Unibet“ pasilieka teisę vien savo nuožiūra apriboti kombinacijų kiekį remdamasi vadinamąja baigčių 
priklausomybe, apibrėžta <A skyriaus 5.4 straipsnyje>, ir kitais veiksniais. 
 

4) Vieną ar kelerias rungtynes galite nurodyti kaip „banker“. Tai reiškia, kad šios rungtynės ar varžybos 
bus įtrauktos į visus kuponus. 
 

5) „Trixie“ – tai kombinacija, į kurią įeina vienas trigubas ir trys dvigubi statymai pagal trejas rungtynes. 
6) „Patent“ – tai kombinacija, į kurią įeina vienas trigubas, trys dvigubi ir trys viengubi statymai pagal 

trejas rungtynes. 
 

7) „Yankee“ – tai kombinacija, į kurią įeina vienas keturgubas, keturi trigubi ir šeši dvigubi statymai pagal 
ketverias rungtynes. 

8) „Canadian“ (dar vadinama „Super Yankee“) – tai kombinacija, į kurią įeina vienas penkiagubas, penki 
keturgubi, dešimt trigubų bei dešimt dvigubų statymų pagal penkerias varžybas. 

9) „Heinz“ – tai kombinacija, į kurią įeina vienas šešiagubas, šešių penkiagubi, penkiolika keturgubų, 
dvidešimt trigubų bei penkiolika dvigubų statymų pagal šešerias varžybas. 

10) „Super Heinz“ – tai kombinacija, į kurią įeina vienas septyngubo, septyni šešiagubi, dvidešimt vienas 
penkiagubas, trisdešimt penki keturgubi, trisdešimt penki trigubi bei dvidešimt vienas dvigubas 
statymas pagal septynerias varžybas. 

11) „Goliath“ – tai kombinacija, į kurią įeina vienas aštungubas, aštuoni septyngubi, dvidešimt aštuoni 
šešiagubi, penkiasdešimt šeši penkiagubi, septyniasdešimt keturgubų, penkiasdešimt šeši trigubi bei 
dvidešimt aštuoni dvigubi statymai pagal aštuonerias varžybas. 
 

12) Kad skaičius parodyti būtų paprasčiau, jei reikia, sąskaitos savininko statymų istorijoje koeficiento 
antrasis skaitmuo po trupmenos kablelio suapvalinamas iki artimiausio dešimtainio skaičiaus. Tačiau 
išmoka nustatoma pagal tikruosius koeficientus, padaugintus iš pastatytos sumos, neatsižvelgiant į 
pirmiau paminėtą apvalinimą. 

 

5. Sprendimas dėl rezultato 
 

1) Spręsdama dėl rezultato bendrovė „Unibet“ daro viską, kas tik įmanoma, kad gautų informaciją 
tiesiogiai (varžybų metu arba iš karto po jų pabaigos), remdamasi TV transliacijomis, srautiniu būdu 
siunčiamu turiniu (internetu arba iš kitų šaltinių) arba oficialiomis interneto svetainėmis. Jei ši 
informacija stebint tiesiogiai ir (arba) naudojantis kitais oficialiais šaltiniais būtų praleista, ir arba 
pirmiau paminėtuose šaltiniuose pateiktoje informacijoje būtų akivaizdi klaida, sprendimas dėl statymo 
priimamas vadovaujantis kitais viešaisiais šaltiniais. 
 

2) Priimant sprendimus dėl statymų neatsižvelgiama į jokius pokyčius dėl (tačiau toliau išvardytais 
dalykais neapsiribojant): diskvalifikacijos, baudų skyrimo, protestų, galutinai nenuspręstų dalykų, 
paskesnių oficialaus rezultato pakeitimų, kai varžybos užbaigiamos, o rezultatas (nors ir preliminarus) 
paskelbiamas. Jei statymai apima varžybas, trunkančias ilgiau nei 1 ratą ar etapą (pvz., sezoniniai 
statymai), atsižvelgiama tik į tuos pakeitimus, kurie turi įtakos dar neišspręstoms lažyboms. Apie tokias 
priemones kontroliuojanti asociacija turi pranešti prieš priimant sprendimą dėl paskutinio rato ar etapo. 
Į jokius pakeitimus, įsigaliojusius po šio momento, arba į kitus dalykus, susijusius su lažybomis, jau 



 

išspręstomis pagal įvykius varžybose ar turnyre, nebeatsižvelgiama. 
 

3) Atsitikimai, kurių nepatvirtina ir/ar nepripažįsta rungtynių/įvykio teisėjai (pvz. neleistini įvarčiai), 
nebus įskaičiuojami sprendžiant statymo baigtį. Vadovaujamasi tokia bendra taisykle (nebent siūlyme 
nurodyta kitaip), kad  Unibet siūlymų baigtį sprendžia atsižvelgiant į tikslų laiką, kuomet tam tikras 
atsitikimas (pvz. kamuolys už žaidimo ribų, kad būtų įmestas į aikštę; kamuolys už linijos) sustabdo 
žaidimo eigą arba žaidimo eiga tęsiama toliau (pagal situaciją). Statymuose, kur skaičiuojamas bendras 
tam tikrų atsitikimų skaičius (pvz. iš viso kampinių) ir/ar tam tikro veiksmo pasikartojimas, reikės, kad 
minimas atsitikimas iš tiesų įvyktų per nurodytą laiko intervalą (pvz.  keliamas kampinis). Tokiais 
atvejais, kai tam tikras atsitikimas/įvykis paskiriamas, bet iš tiesų nėra atliekamas, jis nebus 
įskaičiuojamas sprendžiant statymų baigtį. 
 

4) Jei rungtynės ar varžybos apskritai neįvyksta arba joms įskaitomas techninis rezultatas, su jomis susiję 
pasiūlymai statyti anuliuojami. 
 

5) Jei varžybos nutraukiamos, sprendimai dėl visų pasiūlymų statyti, išspręstų iki nutraukimo, kurių 
neįmanoma pakeisti nepaisant būsimų varžybų, priimami vadovaujantis išspręsta baigtimi. Jeigu 
nutrauktos varžybos nepratęsiamos per 12 valandų nuo jų pradžios, visi dar neišspręsti statymai dėl šių 
varžybų bus anuliuojami. 
 

6) Jei varžybos nutraukiamos ir suplanuojama jas pradėti iš naujo, visi statymai, padaryti prieš pradines 
rungtynes, kurių nebuvo galima išspręsti pagal žaidimo baigtį iki nutraukimo, bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo to, ar ir kada varžybos tęsiamos. 
 

7) Varžybos, neprasidėjusios per 12 valandų nuo paskutinio kontroliuojančios asociacijos paskelbto 
varžybų pradžios laiko, bus anuliuojamos. Tai galioja ir varžyboms, kurios atidedamos dėl blogo oro, 
problemų, susijusių su miniomis ir pan. Išimtys iš šios taisyklės yra tos varžybos, kurių pradžios laiko 
kontroliuojanti asociacija oficialiai dar nebuvo paskelbusi tuo metu, kai buvo atliekamas statymas, arba 
tos varžybos, kurių laikas perkeliamas dėl tvarkaraščio / tv transliacijų susikirtimų, tačiau kurios bus 
sužaidžiamos tą pačią varžybų dieną. Tokiais atvejais statymai liks galioti, jeigu tos varžybos yra kitas 
oficialus to turnyro / lygos / čempionato susitikimas, suplanuotas visiems pasiūlyme esantiems 
dalyviams.  
 

8) Jei varžybos neužbaigiamos iki numatytos pabaigos, o rezultatas nustatomas pagal organizacijos 
sprendimą, padaromą ne vėliau kaip per 12 valandų nuo varžybų pradžios, [Operatorius] paskelbtą 
sprendimą laiko oficialiu rezultatu. Tai galioja pasiūlymams dėl varžybų baigties (t. y. rungtynės, 
statymas be lygiųjų ir dvigubas šansas), jeigu paskelbtas sprendimas nepakeičia minėtųjų lažybų 
pasiūlymų baigties tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Tokiu atveju statymai yra grąžinami. Visi 
pasiūlymai, susiję su tam tikrų įvykių skaičiumi (pavyzdžiui, iš viso įvarčių, „handikapai“ ir pan.) bus 
anuliuojami, išskyrus tuos, su kuriais susijusių įvykių baigtis išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai 
negalėtų pasikeisti nepaisant būsimų varžybų. Šie pasiūlymai išsprendžiami pagal nuspręstą atitinkamų 
įvykių baigtį. 
 

9) Visi pasiūlymai statyti, susiję su neužbaigtomis rungtynėmis ar varžybomis, kai nėra iš anksto 
patvirtintos oficialios kontroliuojančios organizacijos (pvz., draugiškos klubų rungtynės), jei 
nesužaidžiama bent jau 90 % numatyto įprastinio arba pagrindinio laiko (žr. <B skyriaus 1.1 
straipsnį>), yra anuliuojami. Jei rungtynės ar varžybos nutraukiamos sužaidus bent jau 90 % laiko, 



 

sprendžiama vadovaujantis rungtynių ar varžybų nutraukimo momentu buvusiu rezultatu. 
 

10) Sprendimai pagal pasiūlymus lažintis, pavyzdžiui, dėl smūgių link vartų, smūgių į vartų stačiakampį, 
kamuolio valdymo, rezultatyvių perdavimų, atšokusio kamuolio sugavimų ir pan., grindžiami 
apibrėžtimi, kuria vadovaudamasi oficiali kontroliuojanti organizacija skelbia atitinkamus statistinius 
duomenis. „Unibet“ nepriima jokių skundų dėl asmeninės šių sąvokų interpretacijos, nebent jie būtų 
pagrįsti neginčijamais įrodymais. 
 

11) Jei lažinamasi dėl laimėtojo arba vietos, statymai už atitinkamą baigtį ar dalyvį negrąžinami, jeigu 
dalyvis varžybose nedalyvauja arba iš jų pasitraukia (tiek prieš varžybas, tiek jų metu), nebent būtų 
nurodyta kitaip. „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kurių varžybų atžvilgiu taikyti „Tattersall's“ 
4 taisyklę, paaiškintą <B skyriaus 6 straipsnyje>. Tai turi būti nurodyta su pasiūlymu statyti ir (arba) 
konkrečios sporto šakos taisyklėse. 
 

12) Statymai negrąžinami, net jei rungtynes ar varžybas laimi žaidėjas, nenumatytas lažinantis, arba jei jos 
laimimos susiklostant lažinantis nenumatytai baigčiai. Sąskaitos savininkas visada gali teirautis, kiek 
kainuotų lažintis dėl sąraše nepateikto dalyvio arba baigties. „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra 
tokius prašymus atmesti. 
 

13) Jei dalyvis diskvalifikuojamas, sulaikomas arba jam uždraudžiama dalyvauti paskesnėje varžybų ar 
turnyro dalyje arba tarpsnyje, laikoma, kad dalyvis diskvalifikuojamas tada, kai jis pašalinamas iš 
varžybų. Ankstesni rezultatai nepakeičiami, nepaisant jokių pokyčių dėl pirmiau paminėtų veiksmų. 
 

14) Jeigu du ar daugiau dalyvių dalijasi tas pačias finišo vietas, o nebuvo pasiūlyta lygiųjų koeficiento, 
išmokama suma bus apskaičiuojama padalinant pastatytą sumą iš dalyvių, užėmusių būtent tą pačią 
vietą, skaičiaus. Išmokama suma visuomet bus bent jau lygi pastatytai sumai, išskyrus “Head to Heads” 
statymus (žr. <B skyrius, 2.5 paragrafas> ir < B skyrius, 5.19 paragrafas> 
 

15) Pasirinkus „grupės lažybas“ (dar vadinamas „geriausias iš X“) statymai galioja tik tada, kai varžybas 
pradeda visi surašyti dalyviai. 
 

16) Pasirinkus „grupės lažybas“ (dar vadinamas „geriausias iš X“) statymai galioja tik tada, kai bent vienas 
dalyvis iš pasirinkimo sąrašo varžybas sėkmingai užbaigia. Jei taip nenutinka, o kontroliuojanti 
asociacija nesilaiko konkrečių laimėtojo nustatymo kriterijų, statymai anuliuojami. 
 

17) Jei atliekamas „Head to Head“ statymas nurodant du arba tris dalyvius, jis galioja tik tada, kai visi 
surašyti dalyviai pradeda konkretų statyme įvardytą turą ar varžybas 
 

18) Kai „Head to Head“ statymas atliekamas nurodant du dalyvius, o abu dalyviai užima tą pačią poziciją 
kartu, pasiekia vienodą rezultatą arba tame pačiame varžybų etape iškrenta, statymai grąžinami, nebent 
kontroliuojanti asociacija vadovautųsi konkrečiomis laimėtojo nustatymo procedūromis (jei yra būtent 
taip, šios procedūros ir statymas galioja). 
 

19) Kai „Head to Head“ statymas atliekamas nurodant tris dalyvius ir daugiau nei vieną pergalę reiškiančia 
baigtį, koeficientai dalijami iš baigčių, reiškiančių nugalėtojo poziciją, skaičiaus, net jei tai reikštų, kad 
gautos pajamos būtų mažesnės, nei sąskaitos savininko pastatyta suma. 
 



 

20) Jei „Head to Head“ siūloma per kelis turus ar etapus, statymas galioja tik tada, kai visi dalyviai 
dalyvauja artimiausiame ture ar etape. 
 

21) Jei organizuojanti asociacija nusprendžia, kad, pasibaigus vadinamajam reguliariajam sezonui, siekiant 
nustatyti klasifikaciją, lygos laimėtojus, į aukštesnę ar žemesnę lygą perkeliamus dalyvius ir pan., bus 
surengti bet kokie papildomi būtini turai, rungtynės ar rungtynių serijos (pvz., atrankinės arba 
atkrentamosios rungtynės, posezoninės rungtynės), „Unibet“ atsižvelgia į šių rungtynių rezultatus ir jų 
baigtį spręsdama statymus, susijusius su galutine lygos klasifikacija, perkėlimu į aukštesnę arba 
žemesnę lygą ir pan. Pavyzdžiui, statymai dėl NHL sezoną laimėjusios komandos sprendžiami pagal 
komandą, laimėjusią Stenlio taurę. 
 

22) Jei pasiūlymo esmė – lyginti dviejų arba daugiau asmenų ar komandų pasirodymus per tam tikrą 
laikotarpį arba tam tikrų varžybų metu, pagal tokius pasiūlymus atlikti statymai išsprendžiami tik 
remiantis nurodytų dalyvių rezultatais ir nepaisant jokių kitų tų varžybų dalyvių. 
 

23) Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, visi pasiūlymai, susiję su pavienio žaidėjo pasirodymu konkrečioje 
vietos lygoje (pvz., žaidėjo X įvarčių, įmuštų lygoje Y, suma) arba „Head to Head“ pasiūlymai statyti, 
apimantys dviejų žaidėjų pasirodymus vietos lygose, neapima įvykių, vykstančių galimose 
atkrentamosiose, atrankinėse ar posezoninėse varžybose, taip pat – bet kokiose kitose rungtynėse ar jų 
serijose, kurios galėtų būti surengtos po vadinamojo reguliariojo sezono. 
 

24) Pasiūlymai susiję su bendru įvykių, įvykusių tam tikrai komandai, kiekiu, nepriklausomai nuo to, ar tai 
vienos komandos pasirodymas konkrečioje vietos lygoje (pvz., komandos X įvarčių, įmuštų lygoje Y, 
suma), arba „Head to Head“ pasiūlymai statyti, apimantys dviejų komandų pasirodymus vietos lygose 
(pvz., daugiausiai baudos minučių X lygoje – komanda Y prieš komandą Z), ar kombinuotas 
pasirodymo lygoje rodiklis (pvz., komanda, lygoje X gavusi daugiausiai geltonų kortelių), neapima 
įvykių, vykstančių galimose atkrentamosiose, atrankinėse ar posezoninėse varžybose, taip pat – bet 
kokiose kitose rungtynėse ar jų serijose, kurios galėtų būti surengtos po vadinamojo reguliariojo 
sezono, nebent būtų nurodyta kitaip. 
 

25) Pasiūlymai statyti, susiję su vieno žaidėjo pasirodymu konkrečioje vietos lygoje (pvz., komandos X 
įvarčių, įmuštų lygoje Y, suma), ir „Head to Head“ pasiūlymai, apimantys dviejų žaidėjų pasirodymus 
vietos lygose, anuliuojami, jei bet kuriam į pasirinktų sąrašą įtrauktam dalyviui įvyksta kuris nors iš šių 
įvykių: (i) jis nedalyvauja bent jau 50 % numatytų rungtynių (neįskaitant galimų atrankinių, 
atkrentamųjų arba posezoninių); (ii) jis nedalyvauja bent jau dar vieneriose rungtynėse po statymo; (iii) 
jis pasiekia tokį patį rezultatą, kaip kitas žaidėjas. 
 

26) Pasiūlymai statyti, susiję su vieno žaidėjo pasirodymu konkrečiose varžybose (pvz., žaidėjo X įvarčių, 
įmuštų tarptautiniame turnyre, suma), ir „Head to Head“ pasiūlymai, apimantys dviejų žaidėjų 
pasirodymus konkrečiose varžybose, anuliuojami, jei bet kuriam į pasirinktų sąrašą įtrauktam dalyviui 
įvyksta kuris nors iš šių įvykių: (i) jis nedalyvauja visose varžybose; (ii) jis nedalyvauja bent jau 
paskesnėse rungtynėse po statymo; (iii) jis pasiekia tokį patį rezultatą, kaip kitas dalyvis. 
 

27) Tam tikrų varžybų metu „Unibet“ gali nuspręsti siūlyti statyti už mažiau dalyvių, taip pat gali pasiūlyti 
statymo parinktis „bet koks kitas“, „aikštė“ ir pan. Ši parinktis apima visus į sąrašą neįtrauktus 
dalyvius, išskyrus tuos, kurie konkrečiai nurodyti kaip galimi. 
  



 

28) Pasiūlymai, kuriuose konkrečiai nurodoma į dalyvio ar dalyvių pasirodymą tam tikrose varžybose (pvz., 
žaidėjas X prieš likusius aikštės žaidėjus), anuliuojami, jei šis dalyvis ar šie dalyviai varžybose 
nedalyvauja. 
 

29) Bet kokios rūšies kvalifikacija prieš pagrindines varžybas yra laikoma galiojančia tų varžybų dalimi. 
Dėl to bet koks dalyvis, eliminuojamas kvalifikacijos etapo metu, laikomas pralaimėjusiu bet kam, kas 
iš anksto kvalifikavosi arba kvalifikacijos dalį įveikė sėkmingai. 
 

30) Pasiūlymai statyti, pagal kuriuos pradžioje iš dalyvio buvo reikalaujama varžytis dviejuose arba 
daugiau etapų ar atkarpų, kad jis pereitų į paskesnį varžybų tarpsnį ar turą, lieka galioti, kad ir kaip 
tikrosios rungtynių datos būtų atidėtos ar perkeltos, su sąlyga, kad šios rungtynės apskritai surengiamos 
kaip atitinkamų varžybų dalis. 
 

31) Jei lažinamasi, ar objektas kvalifikuosis, kai iš pradžių reikalaujama, kad iš vieno varžybų (įskaitant bet 
kokius galimus varžybų pratęsimus ar papildomas rungtynes, pvz., peržaidimus) etapo ar atkarpos jis 
pereitų vos vienu tarpsniu ar turu toliau, statymas anuliuojamas, jeigu paminėtos rungtynės 
neišsprendžiamos per 36 valandas nuo numatyto jų pradžios laiko. 
 

32) Jeigu varžybos perkeliamos iš pradžioje paskelbtos rungtynių vietos ir / ar pakeičiamas aikštės 
paviršiaus tipas, tai nebus laikoma priežastimi pasiūlymams anuliuoti, nebent (i) taip daryti liepia tai 
konkrečiai sporto šakai taikomos taisyklės ir / ar nauja rungtynių vieta yra laikoma kurios nors iš 
žaidžiančių komandų „namų“ aikšte, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.  Vadovaujamasi bendruoju 
principu, kad [Operatorius] namų / šeimininkų ir svečių komandas įvardija atsižvelgiant į 
kontroliuojančios asociacijos toms varžyboms / rungtynėms pateiktus apibrėžimus. Statymai dėl 
varžybų, žaidžiamų taip vadinamosiose „neutraliose aikštėse“, liks galioti, nepriklausomai nuo to, ar 
tokia informacija buvo pateikta lažybų pasiūlyme ir / ar komandų išdėstymo lažybų ekrane/lentoje. Tais 
atvejais, kai komandų / dalyvių išdėstymas oficialioje svetainėje neatitinka jų išdėstymo lažybų 
ekrane/lentoje ir toks neatitikimas ženkliai paveikia varžybų / rungtynių koeficientus, [Operatorius] 
paveiktus statymus anuliuos. Galimybė anuliuoti tokius statymus svarstoma tik tuomet, jeigu minėtas 
neatitikimas iš tikrųjų akivaizdžiai paveikia siūlomus koeficientus. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai 
šeimininkų ir svečių komandos sukeičiamos vietomis ledo ritulio varžybose, [Operatorius] statymus 
anuliuos. Nepaisant to, [Operatorius] spręs galiojančius statymus, atliktus tokiose varžybose, kur taip 
vadinamasis namų aikštės pranašumas nėra svarstytinas ir taip pat neutralios aikštės atvejais. Tokie 
pavyzdžiai būtų (įskaitant, bet neapsiribojant) teniso turnyrai, MMA kovos, vienetų varžybos arba tam 
tikros specifinės varžybos, pavyzdžiui,  finaliniai / galutiniai  komandinių turnyrų susitikimai, rengiami 
iš anksto tam numatytose aikštėse ( Superbowl, the NCAA Final 4 ar Italijos futbolo taurės finalas), net 
jeigu varžybų vieta ir galėtų būti laikoma potencialia kurios nors iš jose dalyvaujančių komandų 
„namų“ aikšte. Tokiais atvejais laikoma, kad minėtosios varžybos žaidžiamos „neutralioje“ aikštėje ir 
statymai lieka galioti, nepriklausomai nuo komandų / dalyvių išdėstymo oficialioje svetainėje  ir jų 
išdėstymo lažybų ekrane/lentoje.  
 

33) Informacija apie komandų žaidėjų lytį, amžiaus grupę arba tai, kad jos sudarytos iš jaunimo, taip pat – 
įvairios atsarginių komandų apibrėžtys (pvz., komandos B arba C), turi būti laikoma tik pagalbine 
informacija. Tokios informacijos pateikimas, nepateikimas ar teisingumas nelaikomi pakankama 
priežastimi anuliuoti pasiūlymus, susijusius su rungtynėmis ar varžybomis, jei tai nesukelia akivaizdaus 
siūlomų koeficientų nenuoseklumo. 
 



 

34) Nors „Unibet“ imasi visų reikiamų atsargumo priemonių, siekdama užtikrinti, kad visi su pasiūlymu 
statyti susiję komponentai būtų perteikti kuo tiksliau, reiktų manyti, kad kai kurie pavadinimai gali būti 
pateikti skirtingai, nes, adaptuojant kitoms kalboms, jie gali būti interpretuojami kitaip. Toks kalbinis 
nesuderinamumas nelaikomas pakankama priežastimi su rungtynėmis ar varžybomis susijusiems 
pasiūlymams anuliuoti, jei dėl to kitiems dalyviams neaiškumų neatsiranda. Toks pats principas 
taikomas ir varžybų, komandų, rėmėjų ir kt. pavadinimams. 

35) Jei statymuose nurodomi tam tikri laikotarpiai, jie turi būti interpretuojami taip: „per pirmąsias 30 
minučių“ apima viską, kas nutinka iki 0 val. 29 min. 59 sek.; „tarp 10 ir 20 minutės“ apima viską, kas 
nutinka nuo 10 min. 0 sek. iki 19 min. 59 sek. 
 

36) Jei greta statymo arba konkrečios sporto šakos taisyklėse nenurodyta kitaip, ir jei lažybose varžybų ar 
rungtynių trukmė nurodyta ne sveikuoju skaičiumi (pvz., 88,5 min. arba X,5 turų), laimima tada, kai 
pasiekiama tolesnė sveikoji nurodyto skaičiaus vertė. Pavyzdžiui, jei pagal principą „daugiau / mažiau“ 
lažinamasi dėl 88,5 minučių teniso rungtynėse, „daugiau“ naudai statymas išsprendžiamas tik tada, kai 
sužaidžiamos bent jau 89 visos minutės. 
 

37) „Unibet“ pažymi, kad kai kurių statymų atvejų procentines vertes, vienetus arba kitus kriterijus, 
turinčius lemiamą reikšmę išsprendžiant statymą, gali tekti apvalinti. Jei taip nutinka, „Unibet“ 
pasilieka teisę koreguoti ir spręsti atitinkamai. 
 

38) Bet kokia nuoroda į konkrečių žaidėjų įmuštus įvarčius laikoma negaliojančia, jei šie įvarčiai 
apibrėžiami, kaip įvarčiai į savo vartus ir nėra nurodyta kitaip. 
 

39) Bet kokios nuorodos į konfederaciją, pilietybę ar pan. atžvilgiu galioja kontroliuojančios asociacijos 
apibrėžtis. 
 

40) Bet koks medalių, kuriuos komanda ar šalis laimi varžybose, skaičius laikomas vienu (1) medaliu, 
nepriklausomai nuo to, kiek komandoje yra narių. 
 

41) Pasiūlymai, susiję su bendru įvykių, įvykusių tam tikram žaidėjui per vieną komandos pasirodymą 
atitinkamame turnyre, kiekiu (pvz., žaidėjo X įvarčių, įmuštų komandai Y, suma), išsprendžiami 
atsižvelgiant tik į bendrąjį atitinkamų įvykių, įvykusių tam tikram žaidėjui, kai šis žaidė už atitinkamą 
komandą tame turnyre, kiekį. Statymai anuliuojami, jei nurodytam žaidėjui atsitinka kuris nors iš šių 
dalykų: (i) jis nedalyvauja bent jau 50 % numatytų turnyro rungtynių (neįskaitant galimų atrankinių, 
atkrentamųjų arba posezoninių); (ii) jis nedalyvauja bent jau dar vieneriose rungtynėse po statymo. 
 

42) Pasiūlymai lažintis dėl to, ar tam tikri asmenys užims tam tikrą postą arba pareigas (pvz., ministras X 
tebeužims ministro pareigas dieną Y; komandos Y treneris ją tebetreniruos dieną Z) reiškia, kad 
atitinkamas asmuo turi išlaikyti nurodytas pareigas (arba būti į jas paskirtas) nepertraukiamai nuo 
statymo datos iki lažinantis nurodomo termino. Jei dėl kokios nors priežasties šis žmogus postą 
apleidžia iki nurodyto termino, išsprendžiant lažybas laikoma, kad atitinkamas įvykis neįvyko. Toks 
pats principas galioja net ir tada, kai atitinkamas asmuo į statyme nurodytas pareigas arba postą 
paskiriamas iš naujo ir nurodytą termino datą šias pareigas arba postą vėl užima. Persikėlimu 
pripažįstama ir situacija, kai žaidėjas paskolinamas. 

6. „Tattersall's“ 4 taisyklė 
 



 

1) Jei vienas dalyvis nedalyvauja, likusių dalyvių koeficientai sumažinami pagal vadinamąją „Tattersall's“ 
4 taisyklę 
. 

a. Lažybos dėl pergalės: 
 
Dabartinis pasitraukusio dalyvio koeficientas / Grynojo išlošio procentinės vertės sumažinimas 
 

1,30 ir mažiau      75 % 
1,31–1,40     70 % 
1,41–1,53     65 % 
1,54–1,62     60 % 
1,63–1,80      55 % 
1,81–1,95      50 % 
1,96–2,20      45 % 
2,21–2,50      40 % 
2,51–2,75      35 % 
2,76–3,25      30 % 
3,26–4,00      25 % 
4,01–5,00      20 % 
5,01–6,50      15 % 
6,51–10,00      10 % 
10,01–15,00      5 % 
15,01 ir daugiau   Neatimama 

 
b.  Lažybos dėl vietos: 

 
Dabartinis pasitraukusio dalyvio koeficientas / Grynojo išlošio procentinės  
vertės sumažinimas 
 

1,06 ir mažiau      55 % 
1,07–1,14     45 % 
1,15–1,25      40 % 
1,26–1,52      30 % 
1,53–1,85      25 % 
1,86–2,40      20 % 
2,41–3,15      15 % 
3,16–4,00      10 % 
4,01–5,00      5 % 
5,01 ir daugiau    Neatimama 

 
 

2) Jei nedalyvauja du arba daugiau dalyvių, bendrasis sumažinimas turi neviršyti 75 %. Tokiu atveju 
sumažinama remiantis suminiu visų pasitraukusių dalyvių koeficientu. 
 



 

7. Prizinio fondo lažybos 
 

1) Jei norite pamatyti visą „Supertoto“ taisyklių ir sąlygų sąrašą, spustelėkite <čia>. 
 

2) Jei norite pamatyti visą „Superscore“ taisyklių ir sąlygų sąrašą, spustelėkite <čia>. 

 
  

http://lt.unibet.com/cms/termsconditions.do?tcType=supertoto
http://lt.unibet.com/cms/termsconditions.do?tcType=superscore


 

C. Konkrečių sporto šakų (kategorijų) 
taisyklės 

1. Olimpinės žaidynės ir čempionatai 
 

1) Visos šiame skyriuje nurodytos sąlygos laikomos svarbesnėmis už bet kokias kitas taisykles ar sąlygas. 
 

2) Visi statymai galioja, jei varžybos surengiamos ir dėl jų baigties nusprendžiama čempionato metu 
nurodytais metais, net jei pakeičiama varžybų vieta. 
 

3) Ši nuostata taikoma pasiūlymams, pagrįstai atitinkantiems kurį nors iš toliau nurodytų kriterijų: 
a. statyme nurodytos varžybos, kurias numatyta surengti olimpinių žaidynių, pasaulio ar žemyno 
turnyro galutiniame tarpsnyje;  
b. varžybų galutinio tarpsnio laikas yra apribotas. 

2. Amerikietiškasis futbolas 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl amerikietiškojo futbolo išsprendžiami remiantis rezultatu po 
vadinamojo papildomo laiko (pratęsimo). 
 

2) Jei žaidžiama trumpiau nei 55 minutes, anuliuojami visi pasiūlymai statyti, išskyrus tuos, su kuriais 
susijusių įvykių baigtis išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti nepaisant būsimų 
varžybų. Šie pasiūlymai išsprendžiami pagal išspręstą atitinkamų įvykių baigtį. 
 

3) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą rungtynėse, varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai 
žaidė bent kažkuriuo tų rungtynių, varžybų ar turnyro metu. 

3. Lengvoji atletika 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl lengvosios atletikos išsprendžiami remiantis rezultatu po 
paskutinio tų varžybų etapo. Jei galutiniame etape nedalyvauja nei vienas iš nurodytų dalyvių, visi 
statymai anuliuojami, nebent kontroliuojanti asociacija vadovautųsi konkrečiomis laimėtojo nustatymo 
procedūromis. Pastaruoju atveju statymai lieka galioti. 
 

2) Visi pasiūlymai statyti išsprendžiami remiantis pirmuoju pateiktu oficialiu rezultatu. Tačiau, jei per 24 
valandas nuo varžybų pabaigos padaromi kokie nors oficialiai paskelbto rezultato pakeitimai, „Unibet“ 
į juos atsižvelgia ir atitinkamai išsprendžia statymus iš naujo. Į tokį įvykį atsižvelgiama tik tada, kai 
pateikiamas protestas, susijęs tik su incidentais varžybų metu, pvz., linijos peržengimu, stūmimu, 
klaidingu estafetės perdavimu ir pan. Į dopingo vartojimo atvejus neatsižvelgiama. Praėjus pirmiau 
paminėtoms 24 valandoms rezultatas tampa privalomu, nepaisant jokių paskesnių protestų, oficialaus 
rezultato pakeitimų ir pan. 



 

3) Jei du arba daugiau dalyvių dalyvauja skirtinguose varžybų etapuose, visi „Head-to-Head“ pasiūlymai, 
apimantys šiuos dalyvius, anuliuojami, nebent varžybose būtų vėlesnis etapas, į kurį bent vienas šių 
dalyvių kvalifikuotųsi. 
 

4) Jei dalyvis diskvalifikuojamas dėl starto procedūros pažeidimo (klaidingo starto), laikoma, kad 
varžybose jis dalyvavo. 

4. Australiškasis futbolas 
 

1) Jei tiesiogiai nenurodyta kitaip ir rungtynės ar nustatyta jų atkarpa (pvz., 1 pusė, 3 ketvirtis ar pan.) 
pasibaigia lygiosiomis („draw“), visi statymai išsprendžiami taikant vadinamąją „dead heat“ taisyklę. 
Tokiu atveju išmoka apskaičiuojama koeficientą padalijus ir padauginus iš pastatytos sumos, net jei 
grynoji išmoka būtų mažesnė už sąskaitos savininko pastatytą sumą. 
 

2) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl rungtynių išsprendžiami pagal rezultatą pasibaigus 4 ketvirčiui 
(įprastiniam laikui). 
 

3) Visi statymai dėl žaidėjų pasirodymo, taip pat – „Head to Head“ arba „Daugiau / mažiau“ statymai dėl 
vieno ar kelių žaidėjų pasirodymo vieneriose rungtynėse ar varžybose, laikomi galiojančiais tik tada, 
kai nurodyti žaidėjai žaidžia nuo pat rungtynių pradžios. 
 

4) Statymai dėl žaidėjo, kuris pelnys pirmą rungtynių (arba 1 ketvirčio) įvartį grąžinami, jei atitinkamas 
žaidėjas nepatenka į starto 21-iukę. Statymai dėl žaidėjo, kuris pelnys pirmą rungtynių įvartį, galioja ir 
tada, kai pirmasis įvartis pelnomas ne 1 ketvirtyje. Jei per nurodytą laikotarpį įvarčių nepelnoma, visi 
atitinkami statymai anuliuojami. 
 

5) Žaidėjas, pirmasis pelnęs įvartį 2, 3 arba 4 ketvirtyje – visi statymai laikomi galiojančiais 
nepriklausomai nuo to, ar žaidėjas tame ketvirtyje ar apskritai tose rungtynėse žaidė. Jei per nurodytą 
ketvirtį įvarčių nepelnoma, visi atitinkami statymai anuliuojami. 
 

6) Statymai „nuo pradžios iki pabaigos“ („Wire-to-Wire“) reiškia statymus dėl komandos, kuri pirmaus po 
visų ketvirčių (jei tokia bus). 
 

7) Jei, siekiant nustatyti bet kokią klasifikacijos poziciją, lygos laimėtojus ar pan., turės būti rengiamos bet 
kokios pakartotinės ar papildomos rungtynės, išsprendžiant atitinkamus pasiūlymus statyti 
vadovaujamasi būtent šių pakartotinių ar papildomų rungtynių baigtimi. 
 

8) Jei statoma dėl didžiojo finalo, šios lažybos galioja tik atitinkamoms ateinančioms arba tuo metu 
vykstančioms (jei statoma gyvai) rungtynėms. Statymai nepereina į bet kokias galimas pakartotines 
rungtynes. Vėlesnėmis rungtynėmis bus sukurti nauji pasiūlymai lažintis. 
 

9) Kai sprendžiami pasiūlymai statyti dėl dviejų arba daugiau asmenų (ar komandų) pasirodymo per 
nustatytą laikotarpį (arba varžybas), finalo atkrentamieji etapai įskaitomi. Jei dvi komandos 
eliminuojamos tame pačiame etape, užėmusia geresnę poziciją laikoma ta komanda, kuri pasibaigus 
reguliariajam sezonui pakliūna į aukštesnę AFL rikiuotės vietą. 
 

10) Jei pakeičiama rungtynių vieta, visi statymai lieka galioti. 



 

5. Badmintonas 
 

1) Kur tinka, taikomos teniso taisyklės ir sąlygos. 

6. Beisbolas 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl beisbolo sprendžiami remiantis rezultatu po bet kokių galimų 
papildomų padavimų ir nepaisant to, kiek padavimų buvo sužaista, kaip tai deklaruoja organizuojanti 
asociacija. 
 

2) Statymas anuliuojamas, jei rungtynės atšaukiamos, atidėtos rungtynės nepradedamos arba per 12 
valandų nuo numatyto pradžios momento nepaskelbiamas rezultatas. 
 

3) „Rungtynių“ statymai skelbiami anuliuotais, jei po galimų papildomų perdavimų pasiekiamos 
lygiosios. Visi kiti statymai, kuriuos galima pagrįstai išspręsti (pvz., „daugiau / mažiau“, „handikapas“ 
ir „nelyginis / lyginis“), išsprendžiami pagal rezultatą po papildomų padavimų. 
 

4) Kad galiotų statymai pagal principą „handikapas“, „daugiau / mažiau“ arba „nelyginis / lyginis“, turi 
būti atlikti visi numatyti padavimai arba bent jau 8,5 padavimo, jei šeimininkų komanda pirmauja. Tai 
galioja visiems pasiūlymams, išskyrus tuos, su kuriais susijusių įvykių baigtis išaiškėjo prieš varžybų 
nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti nepaisant būsimų varžybų. Šie pasiūlymai išsprendžiami pagal 
išspręstą atitinkamų įvykių baigtį. 
 

5) Vadinamojo pirmojo metiko („starting pitcher“) vardas neturi jokios įtakos pasiūlymų išsprendimui. 
 

6) Priimant sprendimą dėl „pirmosios pusės“ statymų vadovaujamasi baigtimi po 5 pirmųjų padavimų. 
Statymai galioja tik tada, kai visi 5 padavimai užbaigiami, išskyrus statymus, su kuriais susijusio įvykio 
baigtis išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti nepaisant būsimų varžybų. Pastarieji 
išsprendžiami pagal išspręstą atitinkamų įvykių baigtį. 
 

7) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą rungtynėse, varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai 
žaidė bent kažkuriuo tų rungtynių, varžybų ar turnyro metu. 
 

8) Visi statymai, susiję su tam tikrų rezultatų suma per turnyrą (pvz., bėgimų), išsprendžiami 
vadovaujantis kontroliuojančios asociacijos oficialiąja statistika. Jei nenurodyta kitaip, į tokių statymų 
kaupiamąsias sumas įeina galimi pratęsimai (pvz., papildomi padavimai). 

7. Krepšinis 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, statymai dėl krepšinio išsprendžiami pagal rezultatą po pratęsimų. 
 

2) Statymų, kuriuose rungtynių baigtis (pvz., „Moneyline“) po lygiųjų nusprendžiama per du susitikimus 
arba daugiau, pasiūlymai „įskaitant pratęsimą“ anuliuojami, jei rungtynės baigiasi lygiosiomis ir tose 
rungtynėse toliau nebežaidžiama. 



 

3) Kai rungtynių baigtis po lygiųjų sprendžiama per kelias atkarpas, priimant galutinį sprendimą 
atsižvelgiama į visus taškus, surinktus per visą tų rungtynių pratęsimų laiką. 
 

4) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą rungtynėse, varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai 
žaidė bent kažkuriuo tų rungtynių, varžybų ar turnyro metu. 
 

5) Visi statymai, susiję su tam tikrų rezultatų suma per turnyrą (pvz., taškai, atšokusio kamuolio 
sugavimai, rezultatyvūs perdavimai), išsprendžiami vadovaujantis kontroliuojančios asociacijos 
oficialiąja statistika. Jei nenurodyta kitaip, į tokių statymų kaupiamąsias sumas įeina galimi laiko 
papildymai (pvz., pratęsimai). 

8. Paplūdimio tinklinis 
 

1) Visi statymai galioja tik tada, kai rungtynės ar kitas siūlomas įvykis įvyksta atitinkame turnyre, 
nepaisant jokių tvarkaraščio pokyčių, sąlygų ir pan., nebent būtų susitarta kitaip. 

2) „Rungtynių“ pasiūlymai statyti yra grindžiami bendruoju pažangos turnyre arba turnyro laimėjimo 
principu, priklausomai nuo to, kuriame varžybų tarpsnyje yra žaidžiamos atitinkamos rungtynės. Jei 
komanda pereina į paskesnį turą arba laimi turnyrą, ji laikoma nugalėtoja nepriklausomai nuo to, kiek 
truko rungtynės, ar buvo pasitraukimų, diskvalifikacijų ir pan. Tokie statymai galioja tik tada, kai 
užbaigiamas bent jau vienas setas. 

3) Statymo „daugiau / mažiau“ pasiūlymai dėl pertrauktų rungtynių ar varžybų, kuriuose nurodytų įvykių 
baigtis jau yra paaiškėjusi iki pertraukimo ir (arba) bet koks pratęsimas šių baigčių pakeisti negalėtų, 
yra išsprendžiami pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. Atliekant šių įvykių išsprendimo 
skaičiavimus, pagal poreikius pridedamas minimalus įvykių skaičius, kurio būtų reikėję, kad būtų 
pasiekta natūrali pasiūlymo baigtis, priklausomai nuo to, kiek buvo suplanuota setų. Jei naudojant tokį 
skaičiavimo principą susidaro padėtis, kai pasiūlymo baigtis nebegalėtų pasikeisti, taip ir 
išsprendžiama. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 

4) Pasiūlymai „handikapo“ principu galioja tik tada, kai užbaigiami visi numatyti setai, nebent atitinkama 
varžybų įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks pratęsimas šios 
baigties pakeisti negalėtų. Pastaruoju atveju išsprendžiama pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. 
Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 

5) Visi statymai pagal principą „teisingas rezultatas“, „nelyginis / lyginis“ ir pasiūlymai, kuriuose 
nurodomas konkretaus rungtynių laikotarpio laimėtojas (pvz., „kuri komanda laimės 1 setą“) galioja tik 
tada, kai atitinkama rungtynių dalis užbaigiama. 

9. Boksas 
 

1) Visi pasiūlymai sprendžiami pagal oficialų rezultatą, paskelbtą atitinkamos kontroliuojančios 
organizacijos, iš karto, kai pasibaigus kovai jį praneša teisėjas pranešėjas. 
 

2) Jei kova dėl kokių nors priežasčių nutraukiama tarp raundų, pvz., dalyvis pasitraukia prieš prasidedant 
raundui, yra diskvalifikuojamas arba nepaiso gongo signalo, laikoma, kad kova baigėsi pasibaigus 
ankstesniam raundui. 
 

3) Jei paskelbiama, kad kova nutraukta dėl išorinių priežasčių („No Contest“) arba nustatomos techninės 
lygiosios, su šia kova susiję statymai anuliuojami, išskyrus statymus, su kuriais susijusio įvykio baigtis 



 

išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti nepaisant būsimų varžybų. Pastarieji 
išsprendžiami pagal išspręstą atitinkamų įvykių baigtį. 
 

4) Jei dėl kokios nors priežasties pakeičiamas kovos raundų skaičius, pasiūlymai, kuriuose nurodytas tam 
tikras raundų skaičius, pvz., „lažybos dėl raundų“, „raundų grupė“, „daugiau / mažiau“, „pergalės 
pasiekimo būdas“ arba „kova nesibaigs anksčiau laiko“, anuliuojami. 
 

5) Sprendimas lažybose dėl raundų ar raundų grupių priimamas remiantis tuo, kurio raundo ar raundų 
grupės metu boksininkas laimi dėl KO (nokauto), TKO (techninio nokauto) arba diskvalifikacijos. Jei 
dėl kokių nors priežasčių, nepraėjus visiems numatytiems raundams, kova užbaigiama pagal taškus arba 
boksininkas diskvalifikuojamas, statymai išsprendžiami pagal tai, kuriame raunde kova buvo 
sustabdyta. Statymai, kai lažinamasi dėl pergalės pagal taškus, laimėjusiais laikomi tik tada, kai 
baigiami visi raundai. 
 

6) Kad kovos laimėtojas buvo nustatytas pagal taškus (pvz., kai sprendimas apibrėžiamas kitaip), laikoma 
tik tada, kai visi numatyti raundai užbaigiami. Kitais atvejais (pvz., KO, TKO, pasitraukimas, 
pasidavimas, diskvalifikacija, gongo signalo nepaisymas, susitrenkimas galvomis, smūgis žemiau 
juostos ir pan.) laikoma, kad boksininkas kovą laimėjo be papildomo sprendimo, t. y. iki gongo. 
 

7) Lažybos dėl raundo ar kovos trukmės siejamos su faktiniu raundo ar, atitinkamai, kovos laiku, 
priklausomai nuo numatytos raundo ar kovos trukmės. Pavyzdžiui, jei pagal principą „daugiau / 
mažiau“ lažinamasi dėl 4,5 bokso raundų, statymo „daugiau“ naudai kova išsprendžiama tik tada, 
praeina pusantros 5 raundo minutės. 

10. Kriketas 
 

a. Bendrosios kriketo taisyklės 
 

1) Jei rungtynės ar kitas įvykis, dėl kurio buvo lažinamasi, baigiasi identišku rezultatu („tie“), tačiau 
baigties identišku rezultatu koeficientas nenumatytas, tokie statymai išsprendžiami taikant vadinamąją 
„dead-heat“ taisyklę: išmoka apskaičiuojama koeficientą padalijus ir padauginus iš pastatytos sumos, 
net jei grynoji išmoka būtų mažesnė už sąskaitos savininko pastatytą sumą. Jei tokia nuostata taikoma, 
ji turėtų būti nurodyta kartu su pasiūlymu statyti. Turnyruose, kur identiško rezultato („tie“) atveju 
nugalėtojas nustatomas kitaip („Bowl Out“ arba „Super Over“), pasiūlymai išsprendžiami remiantis 
rezultatu po atitinkamo pratęsimo. 
 

2) Kai statoma dėl rezultatyviausios partnerystės nuo pradžios („Highest Opening Partnership“), abi pusės 
partnerystes nuo pradžios turi užbaigti, nebent baigtis jau būtų nulemta. 
 

3) Kad galiotų „Head to Head“ statymai dėl atmušėjų („Batting“), abu žaidėjai paduodant kamuoliuką turi 
būti prie linijos (tačiau nebūtinai kamuoliuką priimti). Jei kurio nors atmušėjo iningas neužbaigiamas, 
statymai anuliuojami, nebent baigtis jau būtų nustatyta. 
 

4) Kad galiotų „Head to Head“ statymai dėl padavėjų, abu žaidėjai turi paduoti bent po 1 kamuoliuką. 
 

5) Statymai dėl atmušėjo taškų („Batsman Runs“) sumos („Daugiau / mažiau“) galioja tik tada, kai iningas 
užbaigiamas. Jei atmušėjo iningas užbaigiamas dėl oro arba apšvietimo sąlygų, visi neišspręsti statymai 



 

anuliuojami. Sprendimas laikomas priimtu, jei atmušėjas viršija taškų sumos ribą, nurodytą statyme, 
atmušėjas pašalinamas arba iningas paskelbiamas (deklaruojamas) užbaigtu. Pavyzdžiui, jei atmušėjo 
rezultatas yra 50 ir jis nepašalintas, o žaidimas arba iningas nutraukiamas dėl prasto apšvietimo arba 
lietaus, visi statymai dėl 50,5 taškų anuliuojami. Tačiau visi statymai dėl „Daugiau nei 49,5 taško“ bus 
laikomi laimėjusiais, o visi statymai dėl „Mažiau nei 49,5 taško“ bus laikomi pralaimėjusiais. Jei 
atmušėjas pasitrauktų iš rungtynių dėl traumos, išsprendžiant atitinkamus statymus remiamasi jo 
rezultatu komandos iningo pabaigoje. 
 

6) Jei, statant dėl kito vartelių sugriovimo („Fall of Next Wicket“), kuris nors atmušėjas pasitraukia iš 
žaidimo dėl traumos dar nenustačius baigties, visi statymai anuliuojami. Sprendimas laikomas priimtu, 
jei iningo taškų suma viršija taškų sumos ribą, nurodytą statyme. Jei komanda paskelbia (deklaruoja) 
iningą užbaigusi arba pasiekia savo tikslą, statymų rinkos rezultatu laikoma besiginančiosios komandos 
pasiekta taškų suma. Jei partnerystė nutrūksta dėl oro sąlygų, visi statymai lieka galioti, nebent tose 
rungtynėse nebebūtų žaidžiama. Tokiu atveju visi statymai, kuriems išspręsti reikalingas rezultatas dar 
nepaaiškėjo, anuliuojami. 
 

7) Kai statoma dėl kitos metimų serijos („Next Over“) („Daugiau / mažiau“ ir „Nelyginis / lyginis“), 
papildomi taškai sprendžiant įskaitomi. Statymai anuliuojami, jei metimų serija („Over“) neužbaigiama, 
nebent rezultatas jau būtų paaiškėjęs. Rinkos statymų atveju atsižvelgiama tik į nurodytą metimų seriją 
(pvz., „5 metimų serija“ reiškia metimų seriją („Over“) Nr. 4, t. y. metimų seriją, vykstančią iš karto po 
4-osios metimų serijos). 
 

8) Statymai dėl to, kas pirmas pasieks X taškų („Race to X Runs“), galioja tik tada, kai abu žaidėjai 
atmušimą pradeda. 
 

9) Kai statoma dėl pirmosios metimų serijos („First Over“) taškų, statymai galioja tik tada, kai ši metimų 
serija užbaigiama, nebent jau būtų pasiekta maksimali siūlomo intervalo riba. Sprendžiant įskaitomi ir 
bet kokie papildomi taškai. 
 

10) Jei statant dėl pirmojo metimo, kuris baigsis taškais („First Scoring Play“), taškai gaunami dėl klaidingo 
metimo („No ball“), laimėtojas nustatomas remiantis papildomais taškais. 
 

11) Kai statoma dėl pirmosios vartelių metimų serijos („Wicket 1st Over“), statymai galioja tik tada, kai 
metimų serija užbaigiama, nebent varteliai jau būtų sugriauti. 
 

12) Kai statoma dėl kito žaidėjo, kuris bus pašalintas („Next Man Out“), tokie statymai anuliuojami, jei 
žaidėjas dėl traumos pasitraukia prieš vartelius sugriaunant arba daugiau vartelių nebėra. Statymai 
galioja tik tada, kai atitinkamiems varteliams sugriūnant yra abu nurodyti atmušėjai. 
 

13) Kai statoma dėl žaidėjo pašalinimo būdo („Method of Dismissal“), tokie statymai anuliuojami, jei 
žaidėjas dėl traumos pasitraukia prieš vartelius sugriaunant arba daugiau vartelių nebėra. „Bet koks 
kitas“ („Any Other“) reiškia pataikymą į vartelius, kamuoliuko palietimą, laiko apribojimą arba smūgį į 
kamuoliuką du kartus. 
 

14) Jei statoma pagal principą „Nelyginis / lyginis“, statymai galioja tik tada, kai kamuoliukas metamas. 
 

15) Jei statyme dėl geriausio atmušėjo („Top Batsman“) arba geriausio padavėjo („Top Bowler“) 
nurodomas žaidėjas, nepatekęs į starto vienuolikę, toks statymas anuliuojamas. Statymai, padaryti už 



 

žaidėjus, kurie buvo parinkti, tačiau neatmušinėjo arba nepadavinėjo, pripažįstami pralaimėjusiais. 
 

16) Išsprendžiant lažybas dėl plačių padavimų („Wides“) remiamasi taškais („Runs“), pelnytais iš „Wides“, 
o ne pačiu „Wides“ skaičiumi. 

 
b. Ribotosios metimų serijos (įskaitant vienos dienos trukmės tarptautines, „

Twenty20“ ir nacionalines vienos dienos trukmės kriketo varžybas) 
 

1) Jei rungtynės perkeliamos į rezervuotą dieną, visi statymai lieka galioti. 
 

2) „Head to Head“ išmokos apskaičiuojamos pagal oficialų rezultatą. Jei komandos pasiekia identišką 
rezultatą („tie“), gali būti taikomos „dead heat“ taisyklės, kaip tai nurodyta bendrųjų kriketo taisyklių 1 
punkte, nebent vėliau būtų imamasi priemonių nustatyti laimėtoją (pvz., „super over“ arba „bowl off“) 
– pastaruoju atveju dėl baigties sprendžiama remiantis šių priemonių rezultatu. Jei paskelbiama, kad 
rungtynės baigėsi be rezultato, visi statymai anuliuojami. Bet kokie kiti statymai dėl rungtynių (pvz., 
rezultatyviausias atmušėjas („High Bats“), daugiausiai šešiukių („Most Sixes“), padavimo ir atmušimo 
„Head to Head“ ir pan.) išsprendžiami neatsižvelgiant į jokias baigtis aiškinantis laimėtoją papildomai. 
 

3) Išsprendžiant lažybas dėl geriausio atmušėjo arba padavėjo („Top Batsman / Bowler“) reikalaujama: 
kad ininge būtų sužaista bent 20 metimų serijų (jei tai vienos dienos rungtynės), nebent pašalinami visi 
žaidėjai („All Out“) ar rungtynės užbaigiamos; arba kad ininge būtų sužaistos ne mažiau kaip 5 metimų 
serijos, jei tai „Twenty 20“ rungtynės, nebent pašalinami visi žaidėjai („All Out“) ar rungtynės 
užbaigiamos. 
 

4) Statymai dėl komandos taškų sumos („Total Team Runs“) anuliuojami, jei metimų serijų („Over“) 
kiekis dėl oro sąlygų arba kokios nors kitos priežasties sumažinamas ir nebeatitinka įprasto „Twenty 
20“ ar kitokioms riboto metimų serijų kiekio rungtynėms. Jei įvykių, susijusių su tokiais pasiūlymais 
lažintis, baigtis nusprendžiama dar prieš rungtynių pertraukimą, o paskesnis žaidimas tos baigties 
negalėtų pakeisti, šios lažybos išsprendžiamos remiantis būtent ta baigtimi. 
 

5) Statymai dėl komandos, pelniusios daugiausiai taškų per pirmąsias 6 arba 15 metimų serijų „Highest 1st 
6 / 15 Overs“ anuliuojami, jei abi komandos nepasitinka visų metimų serijų, nebent tikslas buvo 
pasiektas arba sugriauti visi komandos varteliai. Identiško rezultato („tie“) atveju gali būti taikoma „
dead heat“ taisyklė, kaip tai nurodyta bendrųjų kriketo taisyklių 1 punkte. 
 

6) Kai statoma dėl didžiausio ketveriukių, „Run Out“, plačių padavimų arba šešiukių skaičiaus („Most 
Fours / Sixes / Wides / Run-outs“) ir dėl lietaus (arba kokios nors kitos priežasties) metimų serijų 
(„Over“) skaičius sumažinamas iki mažesnio, nei buvo numatyta pradžioje, tada visos atitinkamos 
neišspręstos lažybos anuliuojamos, tačiau tik su sąlyga, kad „Twenty 20“ rungtynių ininge 
panaikinamos bent 3, o kitose riboto metimų serijų skaičiaus rungtynėse – bent 5 metimų serijos 
(„Over“). Jei „Twenty 20“ rungtynėse iningas netenka 2 arba mažiau, o kitose riboto metimų serijų 
skaičiaus rungtynėse – 4 ar mažiau metimų serijų („Over“), statymai lieka galioti. Jei įvykių, susijusių 
su tokiais pasiūlymais lažintis, baigtis nusprendžiama dar prieš rungtynių pertraukimą, o paskesnis 
žaidimas tos baigties negalėtų pakeisti, šios lažybos išsprendžiamos remiantis būtent ta baigtimi. 
 

7) Kai statoma dėl bendrojo ketveriukių, „Run Out“, plačių padavimų arba šešiukių skaičiaus („Total 
Fours / Sixes / Wides / Run-outs“) ir dėl lietaus (arba kokios nors kitos priežasties) metimų serijų 



 

(„Over“) skaičius sumažinamas iki mažesnio, nei buvo numatyta pradžioje, tada visos atitinkamos 
neišspręstos lažybos anuliuojamos, tačiau tik su sąlyga, kad „Twenty 20“ rungtynių ininge 
panaikinamos bent 3, o kitose riboto metimų serijų skaičiaus rungtynėse – bent 5 metimų serijos 
(„Over“). Jei „Twenty 20“ rungtynėse iningas netenka 2 arba mažiau, o kitose riboto metimų serijų 
skaičiaus rungtynėse – 4 ar mažiau metimų serijų („Over“), statymai lieka galioti. Jei įvykių, susijusių 
su tokiais pasiūlymais lažintis, baigtis nusprendžiama dar prieš rungtynių pertraukimą, o paskesnis 
žaidimas tos baigties negalėtų pakeisti, šios lažybos išsprendžiamos remiantis būtent ta baigtimi. 
 

8) Kai statoma dėl laimėtojo atotrūkio, statymai anuliuojami, jei sumažinamas pradžioje numatytas kurios 
nors komandos metimų serijų kiekis. 
 

9) Statymai dėl aukščiausio individualaus rezultato anuliuojami, jei sumažinamas pradžioje numatytas 
kurios nors komandos metimų serijų kiekis, nebent jau būtų pelnyta bent 100 taškų. 
 

10) Statymai dėl komandos, kurios žaidėjas pasieks aukščiausią individualų rezultatą, galioja tik tada, kai 
paskelbiami oficialūs rungtynių rezultatai. 
 

11) Kai lažinamasi dėl geriausio atmušėjo komandos („Team of Top Batsman“) ir dėl lietaus (arba kokios 
nors kitos priežasties) metimų serijų („Over“) skaičius sumažinamas iki mažesnio, nei buvo numatyta 
pradžioje, tada visos atitinkamos neišspręstos lažybos anuliuojamos, tačiau tik su sąlyga, kad „Twenty 
20“ rungtynių ininge panaikinamos bent 3, o kitose riboto metimų serijų skaičiaus rungtynėse – bent 5 
metimų serijos („Over“). Jei „Twenty 20“ rungtynėse iningas netenka 2 arba mažiau, o kitose riboto 
metimų serijų skaičiaus rungtynėse – 4 ar mažiau metimų serijų („Over“), statymai lieka galioti. Jei 
įvykių, susijusių su tokiais pasiūlymais lažintis, baigtis nusprendžiama dar prieš rungtynių pertraukimą, 
o paskesnis žaidimas tos baigties negalėtų pakeisti, šios lažybos išsprendžiamos remiantis būtent ta 
baigtimi. Identiško rezultato („tie“) atveju taikoma „dead heat“ taisyklė, kaip tai nurodyta bendrųjų 
kriketo taisyklių 1 punkte. 
 

12) Kai statoma dėl rungtynėse pasiekto penkiasdešimtuko ar šimtuko („Fifty / Century in Match“) ir dėl 
lietaus (arba kokios nors kitos priežasties) metimų serijų („Over“) skaičius sumažinamas iki mažesnio, 
nei buvo numatyta pradžioje, tada visos neišspręstos lažybos dėl didžiausio šešiukių ar „Run Out“ 
skaičiaus („Most Sixes / Run-Outs“) anuliuojamos, tačiau tik su sąlyga, kad „Twenty 20“ rungtynių 
ininge panaikinamos bent 3, o kitose riboto metimų serijų skaičiaus rungtynėse – bent 5 metimų serijos 
(„Over“). Jei „Twenty 20“ rungtynėse iningas netenka 2 arba mažiau, o kitose riboto metimų serijų 
skaičiaus rungtynėse – 4 ar mažiau metimų serijų („Over“), statymai lieka galioti. Jei įvykių, susijusių 
su tokiais pasiūlymais lažintis, baigtis nusprendžiama dar prieš rungtynių pertraukimą, o paskesnis 
žaidimas tos baigties negalėtų pakeisti, šios lažybos išsprendžiamos remiantis būtent ta baigtimi. 

 
c. Tarptautinės („Test“) rungtynės / pirmosios klasės („First Class“) rungtynės (įskaitant 

nacionalines kriketo rungtynes, pvz., „Sheffield Shield“) 
 

1) Jei rungtynės oficialiai nutraukiamos (pvz., dėl pavojingų sąlygų aikštelėje), visi neišspręsti statymai 
anuliuojami. 
 

2) Kai statoma dėl rungtynių rezultato, identiško rezultato („tie“) atveju (kai abi komandos užbaigia po du 
iningus ir pasiekia vienodą rezultatą) visų statymų, kurie kurios nors komandos atžvilgiu turėtų būti 
pripažinti laimėjusiais, išmokos gali būti nustatytos pagal „dead heat“ taisyklę, kaip nurodyta bendrųjų 



 

kriketo taisyklių 1 punkte, o statymai dėl lygiųjų („draw“) laikomi pralaimėjusiais. 
 

3) „Statymo be lygiųjų“ atveju, jei rungtynės baigiasi lygiosiomis („draw“) arba identišku rezultatu 
(„tie“), visi statymai anuliuojami. 

4) „Dvigubo šanso“ atveju, jei rungtynės baigiasi identišku rezultatu („tie“), statymai anuliuojami. 
 

5) Statymai dėl didžiausio taškų kiekio („Most Points“) išsprendžiami pagal tai, kas rungtynėms (pvz., „
Sheffield Shield“) pelnė daugiausiai taškų. 
 

6) Pasiūlymai statyti dėl geriausio iningo atmušėjo ar padavėjo („Top Batsman / Bowler“) galioja tik 
tada, kai sužaidžiama 50 metimų serijų, nebent iningas būtų natūraliai pasibaigęs (įskaitant iningus, 
paskelbtus (deklaruotus) užbaigtais). 
 

7) Pasiūlymai statyti dėl geriausio rungtynių atmušėjo ar padavėjo („Top Batsman / Bowler“) galioja tik 
tada, kai sužaidžiama 50 metimų serijų, nebent iningas būtų natūraliai pasibaigęs (įskaitant iningus, 
paskelbtus (deklaruotus) užbaigtais). 
 

8) Kai statoma dėl iningo taškų kiekio („Innings Runs“) ir nesužaidžiama 50 metimų serijų („Over“), visi 
statymai anuliuojami, nebent iningas būtų natūraliai pasibaigęs arba būtų paskelbtas (deklaruotas) 
užbaigtu. Jei iningas paskelbiamas (deklaruojamas) užbaigtu, visi statymai dėl taškų išsprendžiami 
pagal taškų sumą paskelbimo (deklaravimo) momentu. 
 

9) Statymai dėl taškų per sesiją („Session Runs“) galioja tik tada, kai per sesiją sužaidžiama bent 20 
metimų serijų. 
 

10) Kai statoma dėl tarptautinių („Test“) kriketo rungtynių pabaigos („Test Match Finish“) ir rungtynės 
baigiasi lygiosiomis („draw“), laimėjusiu spėjimu laikoma „5 diena, 3 sesija“. 
 

11) Pasiūlymai statyti dėl rezultatyviausios partnerystės nuo pradžios („Highest Opening Partnership“) 
galioja tik pirmam iningui. 
 

12) Pasiūlymai statyti dėl po pirmojo iningo pirmaujančios komandos („First Innings Lead“) galioja tik 
tada, kai sugriaunami visi abiejų komandų varteliai arba jų pirmasis iningas paskelbiamas 
(deklaruojamas) užbaigtu. Identiško rezultato („tie“) atveju gali būti taikoma „dead heat“ taisyklė, kaip 
tai nurodyta bendrųjų kriketo taisyklių 1 punkte. 
 

13) Pasiūlymai statyti dėl šimto taškų pirmajame ininge („First Innings Century“) galioja tik tada, kai 
sužaidžiama 50 metimų serijų, nebent rezultatas jau būtų paaiškėjęs arba iningas būtų pasiekęs 
natūralią baigtį (įskaitant jo paskelbimą (deklaravimą) užbaigtu). 
 

14) Kai lažinamasi dėl penkiasdešimtuko, šimtuko arba dviejų šimtukų („Fifty / Century / Double Century 
in match“), pasiektų „Test“ arba „First Class“ rungtynėse, statymai anuliuojami, jei rungtynėse 
pasiekiamas nesprendžiamasis rezultatas („draw“), o paduotų metimų serijų („Overs“) yra mažesnis 
nei 200, nebent rezultatas jau būtų nustatytas. 
 

15) Kai lažinamasi dėl šeimininkų ar svečių 1-ajame ininge („Home / Away 1st Innings“) 
penkiasdešimtuko, šimtuko arba dviejų šimtukų („Fifty / Century / Double Century in match“), 
pasiektų „Test“ arba „First Class“ rungtynėse, statymai anuliuojami, nebent iningas būtų pasiekęs 



 

natūralią baigtį (įskaitant jo paskelbimą (deklaravimą) užbaigtu) arba rezultatas jau būtų nustatytas. 
 

16) Kai lažinamasi dėl kurios nors komandos 1-ajame ininge („Either 1st Innings“) penkiasdešimtuko, 
šimtuko arba dviejų šimtukų („Fifty / Century / Double Century in match“), pasiektų „Test“ arba „First 
Class“ rungtynėse, statymai anuliuojami, nebent abu iningai būtų pasiekę natūralią baigtį (įskaitant jų 
paskelbimą (deklaravimą) užbaigtais) arba rezultatas jau būtų nustatytas. 
 

17) Kai lažinamasi dėl šeimininkų ar svečių 2-ajame ininge („Home / Away 2nd Innings“) 
penkiasdešimtuko, šimtuko arba dviejų šimtukų („Fifty / Century / Double Century in match“), 
pasiektų „Test“ arba „First Class“ rungtynėse, statymai anuliuojami, jei tame ininge paduodama 
mažiau nei 50 metimų serijų („Overs“), nebent rezultatas jau būtų nustatytas. 
 

d. Lažybos dėl serijų ar turnyrų 
 

1) Jei, statant dėl serijos laimėtojo, siūlomi koeficientai be lygiųjų, o serija baigiasi lygiosiomis 
(„draw“), visi statymai anuliuojami. 
 

2) Jei turnyras neužbaigiamas, tačiau kontroliuojanti organizacija paskelbia laimėtoją arba laimėtojus, 
išmokama pagal tai, koks laimėtojas (laimėtojai) yra paskelbtas (paskelbti) (gali būti taikomos „dead 
heat“ taisyklės, kaip tai paaiškinta bendrųjų kriketo taisyklių 1 punkte). Jei nugalėtojas 
nepaskelbiamas, visi statymai anuliuojami. 
 

3) Į visus statymus dėl turnyrų, jei nenurodyta kitaip, įtraukiami finalai. 
 

4) Jei dėl kokios nors priežasties serijos rungtynių skaičius pakeičiamas ir nesutampa su skaičiumi, 
nurodytu pasiūlyme, visi statymai dėl teisingo serijos rezultato („Series Correct Score“) anuliuojami. 
 

5) Jei statoma dėl serijos rezultatyviausio arba daugiausiai vartelius sugriovusio žaidėjo („Top Series 
Runscorer / Wicket Taker“) ir pasiekiamas identiškas rezultatas, taikomos „dead heat“ taisyklės, kaip 
tai paaiškinta bendrųjų kriketo taisyklių 1 punkte. Statymai už nedalyvavusius žaidėjus negrąžinami. 
Turnyro ar serijos statymai galioja tik tada, kai užbaigiamas bent vienas žaidimas. 
 

6) Priimant sprendimus dėl statymų, susijusių su žaidėjų ar komandų pasirodymais serijoje ar turnyre, 
neatsižvelgiama į jokius statistinius rodiklius, užfiksuotus apšilimo rungtynėse. 

11. Akmenslydis 
 

1) Visos lažybos dėl akmenslydžio sprendžiamos remiantis rezultatais po papildomų kėlinių, nebent būtų 
konkrečiai nurodyta kitaip. 
 

12. Dviračių sportas (treko, plento) 
 

1) Visi statymai išsprendžiami pagal tai, koks dviratininkas ar komanda etapo arba varžybų pabaigoje 
užėmė aukščiausią poziciją. 
 



 

2) Lemiamas veiksnys išsprendžiant statymus yra nurodytose varžybose užimta aukščiausia vieta, kaip tai 
praneša oficiali organizacija laimėtojams išeinant ant pjedestalo. Jokių paskesnių diskvalifikacijų, 
oficialaus rezultato pakeitimų ir pan. nepaisoma. 
 

3) Visi statymai pagal principą „Head to Head“ arba „daugiau / mažiau“, susieti su vieno ar kelių 
dviratininkų pasirodymu tam tikrose varžybose ar etape, galiojančiais laikomi tada, kai visi nurodyti 
dalyviai pradeda atitinkamas varžybas ar etapą ir bent vienas iš jų šias varžybas ar etapą užbaigia. 
 

4) Jei statymai susiję su tam tikra baigtimi pasibaigus varžyboms, reikia, kad tos varžybos būtų užbaigtos 
visiškai ir būtų paskelbti rezultatai; kitu atveju statymai anuliuojami, nebent rezultatas jau būtų 
nustatytas. Jei įvyksta ne visi varžybų etapai, arba jei organizatoriai nusprendžia tam tikruose etapuose 
pasiektus rezultatus pašalinti iš oficialių rezultatų skaičiavimo, statymai lieka galioti, tačiau tik su 
sąlyga, kad pašalintų etapų kiekis neviršija 25 % visų etapų, kurie buvo suplanuoti varžybų pradžioje 
(neįskaitant prologo). 
 

5) Jei nesusitarta kitaip, visi statymai galioja tik tada, kai varžybos arba atitinkamas etapas, nurodytas 
statyme, įvyksta tais pačiais metais. 
 

6) Lažybos dėl pasirodymo tam tikrame etape lieka galioti nepriklausomai nuo jokių maršruto 
modifikacijų, kurias gali svarstyti ir pritaikyti organizatoriai. Šiuo atveju išimtis taikoma tada, kai 
etapai, pasižymintys tam tikromis savybėmis (pvz., kalnų etapai), yra iki jų pradžios organizatorių 
pakeičiami į etapus, pasižyminčius visiškai kitokiomis savybėmis (pvz., atskiro starto arba žemumų). 
Tokiais atvejais statymai, atlikti iki paskelbimo apie etapo koncepcijos pakeitimą, anuliuojami. 
 

7) Jei nenurodyta kitaip, išsprendžiant lažybas dėl komandos ar lenktynininko pasirodymo tam tikrose 
varžybose (pvz., dėl komandos laimėto etapų skaičiaus arba dviratininko X pasirodymo ture Y) ir „
Head to Head“ lažybas dėl dviejų lenktynininkų ar komandų pasirodymo tam tikrose varžybose, 
neatsižvelgiama į jokius įvykius, kuriuos galima apibūdinti toliau nurodytomis sąvokomis: prologas, 
komandų atskiras startas. 

13. Dviračių krosas 
 

1) Kur tinka, taikomos dviračių sporto taisyklės ir sąlygos. 
 
 

14. Futbolas 
 

1) „Pirmojo įvarčio autorius“ – tai galimybė lažintis, kad tam tikras žaidėjas pelnys pirmąjį įvartį per 
tam tikrą varžybų laiko atkarpą (pvz., pirmasis rungtynių įvartis, pirmasis įvartis rungtynių 2 pusėje) 
arba tiesiog pirmasis savo komandai pelnys įvartį (pvz., pirmojo įvarčio autorius – komanda X). Jei 
žaidėjai rungtynėse nedalyvauja arba išeina į aikštę jau po to, kai buvo įmuštas statyme nurodytas 
įvartis, statymai už juos grąžinami. Išsprendžiant šiuos statymus įvarčiai į savo vartus neįskaitomi. 
Jei įvartis, nurodytas statyme, įmušamas į savuosius vartus, laiminga lažybų baigtimi pripažįstamas 
kitas žaidėjas, pelnęs lažybų sąlygas atitinkantį įvartį ne į savo vartus. Jei jokių (arba, atitinkamai, 
paskesnių) įvarčių, atitinkančių likusius pasiūlymo lažintis parametrus, į priešininkų vartus 



 

nepelnoma, visi statymai laikomi pralaimėjusiais. 
 

2) „Paskutiniojo įvarčio autorius“ – tai galimybė lažintis, kad tam tikras žaidėjas pelnys paskutinįjį 
įvartį per tam tikrą varžybų laiko atkarpą (pvz., paskutinysis rungtynių įvartis, paskutinysis įvartis 
rungtynių 1 pusėje) arba tiesiog paskutinis savo komandai pelnys įvartį (pvz., paskutiniojo įvarčio 
autorius – komanda X). Statymai grąžinami tik už žaidėjus, kurie rungtynėse apskritai nedalyvauja. 
Visais kitais atvejais statymai lieka galioti, nepriklausomai nuo momento, kada žaidėjas buvo 
įtrauktas ar pakeistas. Išsprendžiant šiuos statymus įvarčiai į savo vartus neįskaitomi. Jei įvartis, 
nurodytas statyme, įmušamas į savuosius vartus, laiminga lažybų baigtimi pripažįstamas ankstesnis 
žaidėjas, pelnęs lažybų sąlygas atitinkantį įvartį ne į savo vartus. Jei jokių (arba, atitinkamai, 
ankstesnių) įvarčių, atitinkančių likusius pasiūlymo lažintis parametrus, į priešininkų vartus 
nepelnoma, visi statymai laikomi pralaimėjusiais. 
 

3) „Scorecast“ arba „Matchcast“ – tai pasiūlymai lažintis, kai vienu metu galima statyti dėl tam tikro 
įvykio (pvz., pirmojo įvarčio autoriaus) ir tuo pat metu – dėl kito įvykio tose pačiose arba su jomis 
susijusiose varžybose (pvz., teisingo rungtynių rezultato arba rungtynių baigties). Jei lažinamasi dėl 
pirmojo arba paskutiniojo įvarčio autoriaus, atitinkamais atvejais taikomos sąlygos, nurodytos <C 
skyriaus 14.1 straipsnyje> ir <C skyriaus 14.2 straipsnyje>. Jei žaidėjai rungtynėse apskritai 
nedalyvauja, statymai už juos grąžinami. Visais kitais atvejais statymai lieka galioti, nepriklausomai 
nuo momento, kada žaidėjas buvo įtrauktas ar pakeistas. Išsprendžiant šiuos statymus įvarčiai į savo 
vartus neįskaitomi. 
 

4) Jei nenurodyta kitaip, arba nenustatyta kartu su siūlymu lažintis, visi kiti su įvarčiais susiję statymai 
galioja tik tada, kai nurodytas žaidėjas (žaidėjai) žaidžia nuo rungtynių pradžios. Į savo vartus įmušti 
įvarčiai jokiam pasirinktam žaidėjui neįskaitomi. 
 

5) Kai statoma dėl geltonų ar raudonų kortelių, arba pagal parodytas korteles skaičiuojamų taškų 
(„booking points“), statymus išsprendžiant atsižvelgiama tik į korteles, kurios parodomos aikštėje 
esantiems žaidėjams. Kortelės, drausminamieji veiksmai ar nušalinimas, skirtas bet kuriam kitam 
asmeniui, kuris sankcijos skyrimo metu nežaidžia aikštėje arba joje neturėtų žaisti, taip pat – 
drausminamosios priemonės, kurių imamasi rungtynėms oficialiai pasibaigus, yra ignoruojamos. 
 

6) Visi su drausmės užtikrinimu susiję statymai, kuriuose nurodomas tam tikras asmuo arba asmenys 
(pvz., geltona kortelė, raudona kortelė, pražangų skaičius), galioja tik tada, kai nurodytas žaidėjas ar 
žaidėjai žaidžia nuo rungtynių pradžios. 
 

7) „Kortelių taškai“ apskaičiuojami pagal tokias taisykles: Geltona kortelė – 10 taškų, raudona kortelė – 
25 taškai. Vienas žaidėjas gali surinkti ne daugiau kaip 35 taškus. 
 

8) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą varžybose, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai rungtynes pradeda. 
 

9) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai žaidė bent 
kažkuriuo tų varžybų ar turnyro metu. 
 

10) Visi statymai, susiję su tam tikrų rezultatų suma per turnyrą (pvz., įvarčiai, kampiniai, kortelės, 11 m 
baudiniai), išsprendžiami vadovaujantis kontroliuojančios asociacijos oficialiąja statistika. Jei 
nenurodyta kitaip, į tokių statymų kaupiamąsias sumas įeina galimi pratęsimai (pvz., papildomas 



 

laikas), išskyrus 11 m baudinių serijas. 
 

11) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai, kai lažinamasi, kad tam tikra komanda to sezono metu laimės 
tam tikrus prizus, grindžiami tuo, kaip konkreti komanda pasirodo šiose varžybose: vietos lygoje, 
turnyruose prilygstančiuose, atitinkamai, FA arba Lygos taurei, taip pat – Čempionų lygoje arba 
Europos lygoje. Kiti prizai (pvz., vietos, Europos supertaurė, Pasaulio klubų taurė) neįskaitomi. 
 

12) Lažybos dėl dviejų titulų namie („Domestic Double“) laimėtomis laikomos tada, kai komanda laimi 
vietos lygoje ir atitinkamą FA taurės atitikmenį. 
 
 

13) Sprendžiant baigtį dėl statymų, susijusių su teisėjo parodytų kortelių skaičiumi, vadovaujamasi 
tokiomis taisyklėmis: 
 
·         Geltoną kortelė = 1 
·         Raudona kortelė = 2 
·         Viena geltona ir raudona = 3 
·         Dvi geltonos kortelės ir raudona = 3 
 
Maksimalus kortelių skaičius vienam žaidėjui yra 3 kortelės. Tik kortelės, parodytos žaidėjui pagal 
C.14.5 bus skaičiuojamos sprendžiant statymų baigtį. 
 

14) Jei statoma už tai, kad tam tikras žaidėjas (žaidėjai) pelnys įvartį iš tam tikros aikštės vietos (pvz., iš 
už baudos aikštelės ribų), sprendimas priimamas pagal kamuolio vietą tuo momentu, kai jį smūgiavo 
žaidėjas, nepriklausomai nuo to jokių paskesnių trajektorijos pokyčių. Kad būtų aiškiau, baudos 
aikštelės skiriamosios linijos laikomos neatskiriama šio aikštės ploto dalimi. Taigi, jei kamuolys 
smūgiuojamas ore virš šio ploto arba nors iš dalies virš pirmiau paminėtų linijų, šis smūgis 
nelaikomas smūgiu iš už baudos aikštelės ribų. 
 

15)  Lažybos dėl to, ar tam tikras (-i) žaidėjas (-ai) sugebės pataikyti į skersinį, virpstą ar kurią kitą  rėmo 
dalį, žyminčią įvarčio plotą, bus užskaitomos kaip laimėtos tik tokiu atveju, kai smūgiu, kuomet 
kamuolys pataikys į atitinkamą vartų rėmo dalį, nebus iškart pelnomas įvartis. Sprendžiant lažybų 
baigtį bus skaičiuojami smūgiai tik į tų vartų rėmą, kuriuos gina įvardinto (-ų) žaidėjo (-ų) komandos 
priešininkai. Jeigu žaidėjas pataikys pataikys į vartų, kuriuos gina jo paties komanda, virpstą, nebus 
laikoma, kad lažybų sąlyga įgyvendinta.   
 

16) Vykstant tam tikroms varžyboms „Unibet“ gali nuspręsti leisti lažintis dėl apriboto dalyvių kiekio 
(pvz., „Bet kuris nenurodytas komandos X žaidėjas“) arba dėl bet kurio dalyvio, kaip tam tikros 
komandos atstovo (pvz., „Bet kuris komandos X žaidėjas“). Abiem atvejais, sprendžiant tokias 
lažybas, visi nenurodyti žaidėjai – tai rungtynes pradėję (ir tokiais laikomi) žaidėjai, įskaitant 
atsarginius, nepriklausomai nuo to, ar šie sudalyvauja rungtynėse, ar ne. 
 

17) Lažybos dėl žaidėjų, pradėjusių rungtynes ant atsarginių suolelio, pasirodymo anuliuojamos, jei 
atitinkami žaidėjai pakliūna į starto vienuolikę arba rungtynėse apskritai nedalyvauja. 
 

18) Tokiuose pasiūlymuose kaip kitą įvartį pelnysiantis žaidėjas, kitą kortelę gausiantis žaidėjas, kitas 
rezultatyvus perdavimas ar geriausias rungtynių žaidėjas statoma suma bus grąžinama, jeigu 
pasirinktas žaidėjas visai nedalyvaus rungtynėse. Sprendžiant šio pasiūlymo baigtį, skaičiuojami 
rezultatai, pasiekti galimo pratęsimo metu, tačiau čia neįtraukiama baudinių serija.    



 

 
19) Statymai dėl „kito rezultatyvaus perdavimo" konkrečiam įvarčiui bus anuliuojami, jeigu valdančioji 

asociacija paskelbs, kad tas konkretus įvartis buvo pelnytas be rezultatyvaus perdavimo, tas 
konkretus įvartis yra į savo vartus ir /ar tose rungtynėse nepelnoma daugiau įvarčių. Sprendžiant šio 
pasiūlymo baigtį, skaičiuojami įvarčiai, pelnyti galimo pratęsimo metu, tačiau neskaičiuojami 
įvarčiai, pelnyti baudinių serijos metu.   

 
20) Jei statoma dėl 11 m. baudinių realizavimo ir / ar  rezultato, lažybų baigtis bus sprendžiama pagal 

rezultatus aikštelėje, vadovaujantis konkrečiam atvejui taikomomis taisyklėmis, ir jeigu prireiks 11m. 
baudinių serijos, statymai liks galioti, nepriklausomai nuo kontroliuojančios asociacijos parinkto 
formato 11 m. baudinių serijai.  Statymai lieka galioti, jei nurodoma 11 m. baudinį pakartoti, ir bus 
išsprendžiami pagal pakartotinio 11 m. baudinio baigtį.   
Apskritai, lažybų baigtis sprendžiama vadovaujantis principu, kad išskyrus tuos atvejus, kai 11 m. 
baudiniu pelnomas įvartis  (ir lažybos išsprendžiamos atitinkamai), pirmas asmuo / objektas / vieta 
(atitinkamai), kurį (-ią) paliečia išspirtas kamuolys, bus laikomas pergalinga baigtimi, nekreipiant 
dėmesio į kitus asmenis / objektus, kuriuos keliaudamas savo (pasikeitusia) trajektorija, palies 
kamuolys. Toliau pateikiami pavyzdžiai yra bendro pobūdžio gairės, kaip sprendžiama lažybų 
baigtis:  
„Įvartis" bus pergalinga baigtis šiais 11 m. baudinio realizavimo atvejais: 
·         11 m. baudinys realizuojamas pelnant įvartį kamuoliui nepakeitus krypties; 
·         Po 11 m. baudinio smūgio vartininkas liečia kamuolį, tačiau kamuolys  vis tiek atsiduria 
vartuose; 
·         Po 11 m. baudinio smūgio kamuolys liečia vartų konstrukciją, bet vis tiek atsiduria vartuose. 
„Atremtas 11 m. baudinys" bus pergalinga baigtis šiais 11 m. baudinio nerealizavimo atvejais:  
·         Vartininkas atmuša 11 m. baudinį, nukreipdamas kamuolį už vartų rėmų ribų; 
·         Vartininkas atmuša 11 m. baudinį, nukreipdamas jį į vartų skersinį / virpstą.  
„Vartų konstrukcija" bus pergalinga baigtis šiais 11 m. baudinio nerealizavimo atvejais: 
1)       Kamuolys po 11 m. baudinio smūgio liečia vartų konstrukciją, o tada jį liečia / atmuša 
vartininkas; 
2)       Kamuolys po 11 m. baudinio smūgio liečia vartų konstrukciją ir tada atsiduria už vartų rėmo 
ribų. 
"Nerealizavimas kokiu nors kitu būdu" bus pergalinga baigtis, kai kamuolys po  11 m. baudinio 
smūgio atsidurs už vartų rėmo ribų be vartininko prisilietimo ir be atsimušimo į vartų konstrukciją: 
Išimtis iš aukščiau nurodytų atvejų - jeigu 11 m. baudinių serijoje kamuolys atsitrenktų į vartų 
konstrukciją, atšoktų nuo vartininko ir atsidurtų vartuose, toks 11 m. baudinys bus laikomas 
realizuotu. Tačiau jeigu minėta situacija susidarytų kuriuo nors kitu rungtynių metu, bus laikoma, 
kad 11 m. baudinį mušęs žaidėjas jo nerealizavo, o pergalinga baigtimi bus laikomas "pataikymas į 
vartų konstrukciją".  

 
21) Jeigu vaizdo peržiūros sistemos teisėjo (angl. Video Assistant Referee - VAR) pagalba priimamas 

sprendimas, prieštaraujantis pirminiam aikštėje esančių teisėjų sprendimui (įskaitant ir nepriimtus 
sprendimus, pavyzdžiui, kai leidžiama tęsti žaidimą prieš peržiūrint vaizdo įrašą), ir tokiu būdu 
pasikeičia rungtynių eiga, kuri buvo numanoma, kai buvo atliekamas statymas, visi statymai, atlikti 
per tą laiko tarpą, t. y. nuo tada, kai iš tikrųjų įvyko incidentas iki tada, kai teisėjai priėmė galutinį 
sprendimą, bus anuliuojami, išskyrus tuos atvejus, kai tam tikroms lažyboms siūlomo koeficiento 
niekaip nepakeitė VAR panaudojimas arba, kai dėl VAR panaudojimo pakitęs koeficientas jau yra 
žinomas ir priimamas atliekant statymą. Statymų baigtis dėl visų kitų nesusijusių lažybų pasiūlymų, 
įskaitant ir tuos, kurie išsprendžiami per tą žaidimo laiko tarpą, t. y. nuo tada, kai įvyko incidentas iki 



 

sprendimo po VAR peržiūros, ir kurių nepakeitė ir jiems jokios įtakos nepadarė VAR sprendimas, 
lieka galioti.  
Rezultatų tikslais bus laikoma, kad VAR peržiūra įvyko tuo metu, kai atsitiko incidentas, kuriam 
VAR peržiūra galiausiai būtų buvusi panaudota, net jeigu žaidimas nebūtų nedelsiant sustabdytas. 
Remiantis <A dalies, 6.2 paragrafu> <Operatorius> pasilieka teisę pakeisti bet kurias anksčiau jau 
išspręstas lažybas, kuomet lažybų baigtis tampa nebetiksli po galutinio teisėjų sprendimo, jeigu tas 
sprendimas priimamas ir apie jį pranešama prieš pasibaigiant rungtynėms ir / ar per nurodytą laiko 
tarpą.     
Siekiant išvengti bet kokių abejonių, <Operatorius> manys, kad VAR buvo panaudota, jeigu taip 
atrodys sprendžiant  iš teisėjo gestų (pavyzdžiui, rankų gestai, rungtynių sustabdymas, kad jie patys 
galėtų peržiūrėti incidentą) ir / arba VAR panaudojimą patvirtints rungtynių ataskaita, kurią pateiks 
oficiali organizacija. Tais atvejais, kai bus neaišku, ar VAR buvo panaudota, nes nėra TV įrašo ir / 
arba pateikiamos prieštaringos ataskaitos, remiantis teisingumo principu,  <Operatorius> lažybas 
išspręs atsižvelgiant į informaciją, kuri gaunama naujienų sklaidos kanalais ir iš patikimų internetinių 
šaltinių. 
 

22) Sprendžiant statymus susijusius su tuo, kuriai komandai bus parodyta kita kortelė ir / ar koks bus 
„bendras parodytų kortelių skaičius", raudona kortelė bus skaičiuojama kaip 2 kartus parodyta 
kortelė ir lažybos bus išsprendžiamos atitinkamai. Toliau pateikiami pavyzdžiai informaciniais 
tikslais:   
• Pirma rungtynėse parodyta kortelė iškart yra raudona kortelė. Komanda, kuriai parodoma ta kortelė, 
bus laikoma pergalingu pasirinkimu šiuose lažybų siūlymuose - Kortelės #1 ir #2; 
• Pirma rungtynėse parodyta kortelė yra geltona kortelė, o po to tam pačiam žaidėjui iškart parodoma 
raudona kortelė (t. y. neparodoma antra geltona kortelė). Komanda, kuriai parodomos kortelės, bus 
laikoma pergalingu pasirinkimu šiuose lažybų siūlymuose - Kortelės #1 ir #2 ir #3; 
• Pirma rungtynėse parodyta kortelė yra geltona kortelė, po to tam pačiam žaidėjui parodoma antra 
geltona kortelė, ko pasekoje jam parodoma raudona kortelė. Komanda, kuriai parodomos kortelės, 
bus laikoma pergalingu pasirinkimu šiuose lažybų siūlymuose - Kortelės #1 ir #2 ir #3. 
 

23) Rinkos, susijusios su tuo, kuriam konkrečiam žaidėjui bus parodyta kita kortelė / kuris gaus pagal 
parodytas korteles skaičiuojamus taškus, suprantamos ir išsprendžiamos pagal tą tvarką, kokia 
kiekvienams konkrečiam žaidėjui teisėjas skiria kortelę / pašalina jį iš aikštelės. Teisėjo parodytos 
kortelės splava neturi jokios reikšmės išsprendžiant šį pasiūlymą, o lemiamas kriterijus visuomet yra 
tvarka, kuria konkretus žaidėjas atsiduria teisėjo užrašų knygelėje. Lažybų išsprendimo tikslais 
įmanoma, kad vienas žaidėjas bus du kartus nurodomas kaip „žaidėjas, kuriam parodyta kita kortelė", 
jei abi kortelės parodomos skirtingais rungtynių epizodais. Jeigu viename rungtynių epizode kortelės 
parodomos 2 ar daugiau žaidėjų, statymai dėl šio pasiūlymo bus anuliuojami.   
 

24) Kai lažybų pasiūlymuose kalbama apie „baudos smūgius" (ar kaip kažkiokio veiksmo pasekmę, ar 
kaip tokį įvykį), atsižvelgiama ir į tuos atvejus, kai baudos smūgis skiriamas dėl nuošalės ar kito 
taisyklių pažeidimo, išskyrus tuos pažeidimus, už kuriuos skiriamas 11 m. baudinys.   
 
 

15. Golfas 
 

1) Jei nesusitarta kitaip, visi statymai galioja tik tada, kai turnyras arba atitinkamas turas, nurodytas 
statyme, žaidžiamas tais pačiais metais, nepaisant jokių uždelsimų. 
 



 

2) Visi statymai, susiję su pasirodymu turnyre (laimėtojas, vieta, grupės lažybos, geriausiai pasirodžiusi 
valstybė, individuali galutinė pozicija ir pan.) galioja tik tada, kai atitinkami žaidėjai kamuoliuką įvaro į 
36 duobutes, o organizacija paskelbia oficialų rezultatą. 
 

3) Jau išspręsti pasiūlymai statyti laikomi galiojančiais net tada, jei kamuoliukas neįvaromas į 36 duobutes 
arba organizacija oficialaus rezultato nepaskelbia. 
 

4) Bet koks rezultatas, gautas pagal oficialiai leistas atkrentamąsias varžybas, išsprendžiant pasiūlymus 
yra įskaitomas.  
 

5) Statymai už žaidėjus, kurie turnyrą pradeda, tačiau savo noru pasitraukia arba yra diskvalifikuojami, 
laikomi pralaimėjusiais, nebent pasiūlymo rezultatas, nurodytas statyme, jau yra paaiškėjęs. 
 

6) Visi statymai pagal principą „laimėtojas / vieta“, kuriuose nurodomas varžybų laimėtojas arba 
daugiausiai taškų gavusi valstybė („Top Nationality Market“), atlikti po turnyro savaitės pirmadienio 
00.00 val. (CET), grąžinami, jei atitinkami dalyviai visiškai nedalyvauja. Visi kiti statymai pagal 
principą „laimėtojas / vieta“ galioja. 
 

7) Statant dėl laimėtojo, kai nurodomas ribotas dalyvių skaičius, pvz., dėl geriausiai pasirodžiusios 
valstybės („Top Nationality“), grupinėse lažybose („Group Betting“) ir pan., kiekvieno nepradėjusio 
rungtynių dalyvio atžvilgiu „Unibet“ pasilieka teisę taikyti „Tattersall's“ 4 taisyklę. Lygiųjų atveju 
visada taikomos statymo dalijimo („Dead Heat“) taisyklės, nebent atkrentamajame etape būtų išaiškinta 
geresnė galutinė pozicija. 
 

8) Visi „Head to Head“ pasiūlymai statyti galioja tik tada, kai visi atitinkami dalyviai pradeda atitinkamas 
statyme nurodytas varžybas ar turą. 
 

9) Kai pagal „Head to Head“ pasiūlymą statoma nurodant tik du žaidėjus, tačiau abu šie žaidėjai užima tą 
pačią galutinę poziciją, o lygiųjų variantas nebuvo siūlomas, statymai grąžinami. Jei „Head to Head“ 
statyme nurodyti trys žaidėjai ir du iš jų arba daugiau užima tą pačią galutinę poziciją, statymai 
padalijami pagal <B skyriaus 5.19 straipsnį>. 
 

10) „Head to Head“ statymai, apimantys dviejų arba daugiau žaidėjų pasirodymus (pvz., dėl geriausios 
galutinės pozicijos turnyre), išsprendžiami remiantis geriausia galutine pozicija ar, atitinkamai, 
mažiausiu smūgių kiekiu atitinkamose varžybose arba ture (pagal tai, kaip nurodyta statyme). 
 

11) Jei statymuose yra bet kokia nuoroda į atkrentamojo etapo („cut“) įveikimą („make“) arba neįveikimą 
(„miss“), jie galioja tik tada, kai organizatoriai oficialiai surengia atkrentamąjį arba pašalinamąjį etapą. 
Jei tarpsnių, kuriuose žaidėjai eliminuojami, turnyre yra daugiau nei vienas, sprendžiama remiantis tuo, 
ar žaidėjas kvalifikavosi po pirmojo atkrentamojo etapo („cut“). 
 

12) Jei žaidėjas diskvalifikuojamas arba pasitraukia iki atkrentamojo etapo („cut“), laikoma, kad šis 
žaidėjas atkrentamojo etapo neįveikė. Jei diskvalifikacija arba pasitraukimas įvyksta po atkrentamojo 
etapo („cut“), tai neturi jokios įtakos ankstesniam pasiūlymo dėl atrankinio etapo įveikimo („Make the 
Cut“) išsprendimui. 
 

13) Kai pagal „Head to Head“ principą statoma dėl geriausios galutinės pozicijos turnyre ir vienas žaidėjas 
neįveikia atkrentamojo etapo („cut“), kitas žaidėjas pripažįstamas nugalėtoju. Jei atkrentamojo etapo 



 

neįveikia abu dalyviai, laimėtoju laikomas tas žaidėjas, kurio rezultatas (smūgių skaičius) yra mažesnis. 
Jei abu dalyviai neįveikia atkrentamojo etapo, o jų rezultatas yra vienodas, statymas anuliuojamas. Jei 
žaidėjas po atkrentamojo etapo diskvalifikuojamas, jis vis tiek laikomas nugalėjusiu žaidėją, kuris prieš 
tai surengto atkrentamojo etapo neįveikė. 
 

14) Bet kokia nuoroda į didžiuosius turnyrus („Majors“) reiškia tuos turnyrus, kurių atžvilgiu 
Profesionaliųjų golfo žaidėjų asociacija (PGA) taiko šią apibrėžtį, nepriklausomai nuo vietos, datos ar 
kitų pokyčių. 

16. Rankinis 
 

1) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą rungtynėse, varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai 
žaidė bent kažkuriuo tų rungtynių, varžybų ar turnyro metu. 
 

2) Visi statymai, susiję su tam tikrų rezultatų suma per turnyrą, išsprendžiami vadovaujantis 
kontroliuojančios asociacijos oficialiąja statistika. Jei nenurodyta kitaip, į tokių statymų kaupiamąsias 
sumas įeina galimi pratęsimai (pvz., papildomas laikas), išskyrus baudinių serijas. 
 

3) Jei nenurodyta kitaip, su žaidėjais ir tam tikromis rungtynėmis susieti statymai išsprendžiami pagal 
rezultatą rungtynių 2 pusės pabaigoje (pasibaigus įprastiniam laikui). 

17. Žirgų lenktynės (įskaitant ristūnus) 
 

1) „Head-to-Head“ statymų atveju, kai lenktynes baigia bent vienas žirgas, sprendžiama remiantis 
deklaruotu oficialiu rezultatu, paskelbtu kontroliuojančios asociacijos. 
 

2) Jei abu žirgai, nurodyti „Head-to-Head“ statyme, oficialaus rezultato nepasiekia, statymas 
anuliuojamas. 
 

3) „Head-to-Head“ statymai, jei užregistruotas abiejų žirgų oficialus laikas yra vienodas, sprendžiami 
remiantis tuo, kuriam iš žirgų rezultatuose paskirta aukštesnė vieta; jei pagal rezultatus nustatyti, kuris 
iš žirgų buvo pirmas, neįmanoma, statymas anuliuojamas. 
 

4)  „Head-to-Head“ ir / arba „Triple Head“ statymai anuliuojami, jeigu nutinka bent vienas iš šių dalykų: 
a. nei vienas iš dalyvavusių žirgų lenktynių nebaigia; ir / ar b. nei vienam iš dalyvavusių žirgų 
neskiriamas joks piniginis prizas. „Piniginis prizas" - paskiriama piniginė suma, kurios dydis priklauso 
nuo atitinkamo dalyvio pasirodymo įvardintose lenktynėse. Lažybų išsprendimo tikslais piniginės 
sumos, kurios dalyviams paskiriamos, atsižvelgiant į kokias nors kitas priežastis, o ne į jų klasifikaciją  
(pavyzdžiui, už dalyvavimą / pasirodymą), nebus laikomos „piniginiu prizu". 
 

5) Jeigu kokia nors informacija (pvz., lenktynių ir starto numeriai, lenktynių pavadinimai, starto būdai 
arba atstumai) išspausdinama klaidingai, statymas ir toliau laikomas galiojančiu, jei tik visi nurodyti 
žirgai dalyvauja tose pačiose lenktynėse ir toje pačioje rungtyje. 
 

6) Visi statymai atitinka nurodytas lenktynes ar varžybas. Jei lenktynės arba varžybos neįvyksta arba 
neužbaigiamos nurodytą dieną, tada visi statymai, atlikti po numatytos dienos 00.00 val. CET 



 

anuliuojami. Statymai, atlikti iki numatytos dienos 00.00 val. CET lieka galioti, tačiau tik su sąlyga, kad 
numatytos lenktynės arba varžybos surengiamos tais metais, kuriais buvo suplanuota. 

18. Ledo ritulys 
 

1)  Su žaidėju ar komanda susieti statymai dėl varžybų ar turnyro rungtynių (pavyzdžiui, įvarčiai, 
rezultatyvūs perdavimai, baudos minutės ir t.t.) sprendžiami vadovaujantis kontroliuojančios asociacijos 
pateikta oficialia statistika. Jeigu nenurodyta kitaip, skaičiuojant kombinuotą rezultatą tokiose lažybose 
bus atsižvelgiama ir į galimą rungtynių prailginimą (pvz. pratęsimą), tačiau neįskaitant baudinių serijų. 
 

2) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą rungtynėse, varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai 
žaidė bent kažkuriuo tų rungtynių, varžybų ar turnyro metu. 
 

 
 

3) Jei nenurodyta kitaip, su žaidėjais ir tam tikromis rungtynėmis susieti statymai išsprendžiami pagal 
rezultatą rungtynių 3 kėlinio pabaigoje (pasibaigus įprastiniam laikui). 
 

4) Sprendžiant „daugiau / mažiau“ tipo statymus už bendrą rungtynėse pelnytų įvarčių skaičių, bet kokie 
įvarčiai, komandų pelnyti per papildomą laiką ar baudinių seriją, laikomi tik vienu papildomu įvarčiu. 
Toliau pateikti keli pavyzdžiai: 

• 1 pavyzdys – „daugiau / mažiau“ (įprastinis laikas): rungtynės baigiasi po 3 kėlinių, rezultatu 2:2. 
Lažybos dėl bendro pelnytų įvarčių skaičiaus išsprendžiamos pagal rezultatą 2:2 (iš viso 4 įvarčiai). 

• 2 pavyzdys – „daugiau / mažiau“ (įskaitant papildomą laiką ir baudinių seriją): rungtynės baigiasi 
po 3 kėlinių, rezultatu 2:2, o komanda A per papildomą laiką įmuša dar vieną įvartį. Lažybos dėl 
bendro pelnytų įvarčių skaičiaus išsprendžiamos pagal rezultatą 3:2 (iš viso 5 įvarčiai). 

• 3 pavyzdys – „daugiau / mažiau“ (įskaitant papildomą laiką ir baudinių seriją): rungtynės baigiasi 
po 3 kėlinių, rezultatu 2:2. Papildomas laikas baigiasi rezultatu 0:0, o per baudinių seriją komanda 
A pelno 1, o komanda B – 2 įvarčius. Lažybos dėl bendro pelnytų įvarčių skaičiaus išsprendžiamos 
pagal rezultatą 2:3 (iš viso 5 įvarčiai). 

19. Automobilių ir motociklų sportas 
 

1) Šio skyriaus nuostatos taikomos visoms sporto šakoms, kuriose lenktyniaujama variklinėmis 
priemonėmis, tokioms, kaip: „Formulė 1“, A1 GP, CART, „Indy Car“, „Nascar“, žiedinės lenktynės, „
Touring“ lenktyniniai automobiliai, DTM, ištvermės lenktynės, ralis, ralis krosas, motociklų sportas, 
„Superbike“. 
 

2) Statymai išsprendžiami pagal gyvai skelbiamą laiką ir klasifikaciją, parodytą per televizijos transliaciją 
laimėtojams žengiant ant podiumo, arba, atitinkamai, pasibaigus sesijai, lenktynėms ar varžyboms. Jei 
informacijos, kurios reikia norint išspręsti statymą, nėra, ji nerodoma arba ji pateikta nevisiškai, 
vadovaujamasi pirmąja oficialia informacija, paskelbta oficialioje svetainėje, nepaisant jokių vėlesnių 
perkėlimų į aukštesnę ar žemesnę poziciją, apeliacijų arba skirtų baudų, jei tai padaroma pasibaigus 



 

statyme nurodytai sesijai ar lenktynėms. 
 

3) Jei varžybos sutrumpinamos dėl oro sąlygų arba kitokių aplinkybių, tačiau kontroliuojanti asociacija 
priima sprendimą laikyti jų rezultatą oficialiu, statymai išsprendžiami atitinkamai, nepaisant jokių 
pokyčių, kuriuos pirmiau paminėtos asociacijos galėtų padaryti, nes lenktynės nebuvo užbaigtos. 
 

4) Jei varžybos, lenktynės, sesija, ratas ar etapas būtų pradėtas iš naujo, statymai lieka galioti ir 
išsprendžiami pagal rezultatą, paskelbtą po pradėjimo iš naujo. Tai netaikoma statymams, kurių baigtis 
jau yra paaiškėjusi. 
 

5) Jei vairuotojas dalyvavo oficialiai sankcionuotoje bandomojoje arba kvalifikacijos sesijoje, sprendžiant 
statymus laikoma, kad jis dalyvavo ir varžybose, nors tikrosiose lenktynėse jis ir nedalyvauja. 
 

6) „Head to Head“ statymai galioja tik tada, kai visi juose surašyti dalyviai dalyvauja sesijoje, kuri 
nurodyta statyme, nepriklausomai nuo to, ar oficialiai užfiksuojamas vairuotojo finišavimo laikas. 
 

7) Statymai dėl laimėtojo ar vietos negrąžinami, jei atitinkami dalyviai pasiūlyme nurodytoje sesijoje, 
varžybose ar čempionate nedalyvauja dėl bet kokios priežasties. 
 

8) Bet kokie pasiūlymai, kuriuose nurodyta lenktynių užbaigimo („Race completion“) sąlyga, grindžiami 
kontroliuojančios asociacijos paskelbtu reglamentu. 
 

9) Jei abu vairuotojai, nurodyti „Head to Head“ statyme, lenktynių nebaigia, statymas išsprendžiamas 
pagal tai, kiek ratų jie įveikė. Jei dalyviai lenktynių neužbaigia ir jiems įrašomas vienodas ratų skaičius, 
statymas anuliuojamas. Ralyje šis principas netaikomas – ten, kad statymas galiotų, bent vienas iš 
surašytų dalyvių varžybas turi baigti. 
 

10) Baudos laikas, kurį kontroliuojanti asociacija skiria kvalifikacijos metu, įskaitomas. Kitų perkėlimų į 
žemesnę ar aukštesnę starto rikiuotės vietą nepaisoma. 
 

11) Lenktynės pradėtomis laikomos tada, kai pradedamas apšilimas (jei yra). Tai reiškia, kad visi dalyviai, 
važiuojantys apšilimo ratą, laikomi pradėjusiais lenktynes. Jei dalyvis, kurio startas buvo uždelstas, 
lenktynes pradeda iš techninės priežiūros juostos, šis dalyvis taip pat laikomas dalyvavusiu lenktynėse. 
 

12) Sprendžiant sezoninius rinkų statymus atsižvelgiama į klasifikaciją, paskelbtą iš karto po paskutinių 
sezono lenktynių užbaigimo, įskaitant visus organizuojančios asociacijos sezono metu padarytus 
sprendimus, su sąlyga, kad šie sprendimai buvo padaryti iki paskutinių sezono lenktynių. Bet koks 
sprendimas (įskaitant sprendimą dėl apeliacijos), priimtas po paskutinių numatytų lenktynių pabaigos, 
laikomas neaktualiu. 
 

13) Visi statymai, kuriuose paminėtas komandų pasirodymas, lieka neatsižvelgiant į jokius vairuotojų 
pakeitimus. 
 

14) Statymai lieka galioti nepaisant jokių tvarkaraščio, vietos ar trasos pakeitimų, jei tik lenktynės ar 
varžybos surengiamos tais pačiais metais (to paties sezono metu), neatsižvelgiant į jokius uždelsimus, 
kalendorinę tvarką ir pan. Tai netaikoma statymams, atliktiems po lenktynių ar varžybų savaitės 
pirmadienio 00.00 val. (CET) – tokie statymai grąžinami, jei lenktynės, varžybos ar sesija, nurodyta 



 

pasiūlyme, neįvyksta per 7 dienas nuo statymo metu numatytos datos. 
 

15) Statymai, kuriuose paminėtas konkrečių komandų pasirodymas lenktynėse, galioja tik tada, kai 
lenktynes pradeda tam tikras kiekvienos komandos transporto priemonių skaičius (pvz., „Formulės 1“ 
lenktynėse lenktynes turi pradėti du kiekvienos komandos bolidai). Kitaip šie statymai anuliuojami. 
 

16) Kai sprendžiami statymai dėl saugos automobilio pasirodymo, neįskaičiuojamas šio automobilio 
pasirodymas prieš dalyvius pradedant lenktynes. 
 

17) Lažybos dėl pirmojo iš lenktynių pasitraukusio piloto ar bolido išsprendžiamos pagal tai, kuriame rate 
vairuotojas laikomas pasitraukusiu iš lenktynių. Taigi, jeigu tame pačiame rate pasitraukia du arba 
daugiau pilotų, statymai išsprendžiami pagal <B skyriaus 5 straipsnio 14 punktą>. 

 

18) Lažybose dėl pirmojo / kito vairuotojo, pasitrauksiančio iš lenktynių, užskaitomi tik tiek įvykiai, kurie 
įvyksta po oficialaus lenktynių starto. Jeigu iš lenktynių pasitraukiama dar iki tikrojo GP starto 
(įskaitant ir apšilimo ratą), toks įvykis nebus užskaitomas lažybų išsprendimo tikslais. 

20. Netbolas 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai išsprendžiami remiantis rezultatu po vadinamojo papildomo laiko 
(pratęsimo). 
 

2) Pasiūlymai statyti dėl persvaros ir viso arba pusės rungtynių laiko išsprendžiami remiantis baigtimi 
praėjus 80 žaidimo minučių. 
 

3) Statymai galioja tik tada, kai rungtynės užbaigiamos, išskyrus statymus, su kuriais susijusio įvykio 
baigtis išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti nepaisant būsimų varžybų. Pastarieji 
išsprendžiami pagal išspręstą atitinkamų įvykių baigtį. 
 

4) Visi statymai, susiję su žaidėjo pasirodymu laikomi galiojančiais tik tada, kai nurodytas žaidėjas ar 
žaidėjai žaidžia atitinkamose varžybose ar rungtynėse. 

21. „Pesäpallo“ (suomiškas beisbolas) 
 

1) Visi „Pesäpallo“ statymai išsprendžiami pagal pirmų dviejų turų rezultatą. Jei nenurodyta kitaip, į bet 
kokius rezultatus, pasiektus pratęsimų metu (pvz., „Supervuoropari“), neatsižvelgiama. 

22. Regbio lyga („Rugby League“) 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl regbio lygos („Rugby League“) išsprendžiami remiantis 
rezultatu po vadinamojo papildomo laiko (pratęsimo). 
 



 

2) Pasiūlymai statyti dėl persvaros ir viso arba pusės rungtynių laiko išsprendžiami remiantis baigtimi 
praėjus 80 žaidimo minučių. 
 

3) Gali būti teikiami tam tikrų turnyrų ar varžybų pasiūlymai, susieti su konkrečiu laikotarpiu ar 
rungtynėmis, kurios gali baigtis lygiosiomis, tiek pasibaigus 80 minučių žaidimo, tiek sužaidus galimą 
papildomą laiką (pratęsimą). Tokiu atveju statymai išsprendžiami taikant vadinamąją „dead-heat“ 
taisyklę: išmoka apskaičiuojama koeficientą padalijus ir padauginus iš pastatytos sumos, net jei grynoji 
išmoka būtų mažesnė už sąskaitos savininko pastatytą sumą. Jei tokia nuostata taikoma, ji turėtų būti 
nurodyta kartu su pasiūlymu statyti. 
 

4) Žaidėjai, pelnę prispaudimą (žeminimą) (pirmasis / paskutinis / bet kuriuo metu / komanda) – 
sprendžiant visus statymus įskaitomas ir galimas papildomas laikas (pratęsimas). Bet kokie statymai dėl 
žaidėjų 17-uko žaidimo dieną galioja nepriklausomai nuo to, ar žaidėjas rungtynėse dalyvauja. Statymai 
už žaidėjus, neįtrauktus į žaidimo dienos 17-uką, grąžinami. 
 

5) Jei nenurodyta kitaip, visi kiti statymai, apimantys vieno arba daugiau žaidėjų pasirodymą, galioja tik 
tada, kai nurodytas žaidėjas (žaidėjai) žaidžia nuo rungtynių pradžios. 
 

6) Su žaidėju susieti statymai dėl rungtynių, varžybų ar turnyro sprendžiami vadovaujantis rezultato po 
galimų pratęsimų ar papildomo laiko (nebent būtų nurodyta kitaip). 
 

7) Jei pakeičiama rungtynių vieta, visi statymai lieka galioti. 

 

23. Regbio sąjunga („Rugby Union“) 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl rungtynių, komandų pasirodymo ir t. t., išsprendžiami remiantis 
rezultatu pasibaigus antrajai pusei (po 80 minučių žaidimo). 
 

2) Gali būti teikiami tam tikrų turnyrų ar varžybų pasiūlymai, susieti su konkrečiu laikotarpiu ar 
rungtynėmis, kurios gali baigtis lygiosiomis, tiek pasibaigus 80 minučių žaidimo, tiek sužaidus galimą 
papildomą laiką (pratęsimą). Tokiu atveju statymai išsprendžiami taikant vadinamąją „dead-heat“ 
taisyklę: išmoka apskaičiuojama koeficientą padalijus ir padauginus iš pastatytos sumos, net jei grynoji 
išmoka būtų mažesnė už sąskaitos savininko pastatytą sumą. Jei tokia nuostata taikoma, ji turėtų būti 
nurodyta kartu su pasiūlymu statyti. 
 

3) Žaidėjai, pelnę prispaudimą (žeminimą) (pirmasis / paskutinis / bet kuriuo metu / komanda) – 
sprendžiant visus statymus įskaitomas ir galimas papildomas laikas (pratęsimas). Bet kokie statymai dėl 
žaidėjų 22-ukės žaidimo dieną galioja nepriklausomai nuo to, ar žaidėjas rungtynėse dalyvauja. 
Statymai už žaidėjus, neįtrauktus į žaidimo dienos 22-ukės, grąžinami. 
 

4) Jei nenurodyta kitaip, visi kiti statymai, apimantys vieno arba daugiau žaidėjų pasirodymą, galioja tik 
tada, kai nurodytas žaidėjas (žaidėjai) žaidžia nuo rungtynių pradžios. 
 

5) Su žaidėju susieti statymai dėl rungtynių, varžybų ar turnyro sprendžiami vadovaujantis rezultato po 
galimų pratęsimų ar papildomo laiko (nebent būtų nurodyta kitaip). 
 



 

6) Jei pakeičiama rungtynių vieta, visi statymai lieka galioti. 
 

24. Skvošas (sieninis) 
 

1) Kur tinka, taikomos visos teniso taisyklės ir sąlygos. 
 
 

25. Motociklų treko lenktynės 
 

1) Visi pasiūlymai išsprendžiami remiantis oficialiu rezultatu, kurį kontroliuojanti asociacija paskelbia 
pasibaigus paskutiniam numatytam raundui („heat“). Jei paskiau, pasibaigus varžyboms, nurodytoms 
statyme, dalyvis perkeliamas į aukštesnę arba žemesnę vietą, įteikiama apeliacija ir (arba) skiriama 
bauda, statymo išsprendimui įtakos tai neturi. 
 

2) Kai pagal principą „rungtynės“ statoma dėl dviejų komandų ar motociklininkų, šie statymai 
išsprendžiami pagal oficialų rezultatą, nepriklausomai nuo to, kiek etapų buvo įveikta. 
 

3) Statymo „daugiau / mažiau“ pasiūlymai dėl pertrauktų rungtynių ar varžybų, kuriuose nurodytų įvykių 
baigtis jau yra paaiškėjusi iki pertraukimo ir (arba) bet koks pratęsimas šių baigčių pakeisti negalėtų, 
yra išsprendžiami pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. Atliekant šių įvykių išsprendimo 
skaičiavimus, pagal poreikius pridedamas minimalus įvykių skaičius, kurio būtų reikėję, kad būtų 
pasiekta natūrali pasiūlymo baigtis, priklausomai nuo to, kiek buvo suplanuota rungtynių etapų. Jei 
naudojant tokį skaičiavimo principą susidaro padėtis, kai pasiūlymo baigtis nebegalėtų pasikeisti, taip ir 
išsprendžiama. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

4) Pasiūlymai „handikapo“ principu galioja tik tada, kai užbaigiami visi numatyti lenktynių raundai, 
nebent atitinkama varžybų įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų. Pastaruoju atveju išsprendžiama pagal rezultatą, pasiektą iki 
pertraukimo. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

5) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių motociklininkų 
pasirodymą varžybose ar lenktynių raunde, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti 
motociklininkai dalyvavo bent jau viename raunde. 
 

6) Statymai, kuriuose nurodytas konkretus lenktynių raundas, galioja tik tada, kai tą raundą užbaigia visi 
nurodyti dalyviai. 

26. Banglenčių sportas 
 

1) Visi statymai lieka galioti net ir tada, kai rungtynės atidedamos, pakeičiama jų vieta ar pan., tačiau tik 
su sąlyga, kad varžybos surengiamos laikantis oficialaus laukimo laikotarpio, paskelbto 
kontroliuojančios organizacijos. 
 



 

2) Palyginimai, susieti su vieno ar kelių banglentininkų pasirodymu, laikomi galiojančiais tik tada, kai visi 
nurodyti banglentininkai nurodytame etape ar varžybose startuoja. 
 

3) Tam tikruose turnyruose ar varžybose gali būti teikiami pasiūlymai, susiję su pasirodymu varžybose, 
kuriose du arba daugiau nurodytų banglentininkų gali būti eliminuoti tame pačiame etape. Tokiu atveju 
statymai išsprendžiami taikant vadinamąją „dead-heat“ taisyklę: išmoka apskaičiuojama koeficientą 
padalijus ir padauginus iš pastatytos sumos, net jei grynoji išmoka būtų mažesnė už sąskaitos savininko 
pastatytą sumą. Jei tokia nuostata taikoma, ji turėtų būti nurodyta kartu su pasiūlymu statyti. 
 

27. Plaukimas 
 

1) Jei nenurodyta kitaip, visi statymai dėl plaukimo išsprendžiami remiantis rezultatu po paskutinio tų 
varžybų etapo. Jei galutiniame etape nedalyvauja nei vienas iš nurodytų dalyvių, visi statymai 
anuliuojami, nebent kontroliuojanti asociacija vadovautųsi konkrečiomis laimėtojo nustatymo 
procedūromis. Pastaruoju atveju statymai lieka galioti. 
 

2) Visi pasiūlymai statyti išsprendžiami remiantis pirmuoju pateiktu oficialiu rezultatu. Tačiau, jei per 24 
valandas nuo varžybų pabaigos padaromi kokie nors oficialiai paskelbto rezultato pakeitimai, „Unibet“ 
į juos atsižvelgia ir atitinkamai išsprendžia statymus iš naujo. Į tokį įvykį atsižvelgiama tik tada, kai 
pateikiamas protestas, susijęs tik su incidentais varžybų metu, pvz., takelio linijos pažeidimu, per 
ankstyvu startu estafetės rungtyje ir pan. Į dopingo vartojimo atvejus neatsižvelgiama. Praėjus pirmiau 
paminėtoms 24 valandoms rezultatas tampa privalomu, nepaisant jokių paskesnių protestų, oficialaus 
rezultato pakeitimų ir pan. 
 

3) Jei du arba daugiau dalyvių dalyvauja skirtinguose varžybų etapuose, visi „Head-to-Head“ pasiūlymai, 
apimantys šiuos dalyvius, anuliuojami, nebent varžybose būtų vėlesnis etapas, į kurį bent vienas šių 
dalyvių kvalifikuotųsi. 
 

4) Jei dalyvis diskvalifikuojamas dėl starto procedūros pažeidimo (klaidingo starto), laikoma, kad 
varžybose jis dalyvavo. 

28. Tenisas ir rakečių sportas (badmintonas, raketlonas, skvošas ir 
stalo tenisas) 

 
1) Visi statymai galioja tik tada, kai rungtynės ar kitas siūlomas įvykis įvyksta atitinkame turnyre, 

nepaisant jokių pokyčių (iki rungtynių ar po jų), sąlygų (patalpose ar lauke) ir (arba) paviršiaus tipų, 
nebent būtų susitarta kitaip. 
 

2) „Rungtynių“ pasiūlymai statyti yra grindžiami bendruoju pažangos turnyre arba turnyro laimėjimo 
principu, priklausomai nuo to, kuriame varžybų tarpsnyje yra žaidžiamos atitinkamos rungtynės. Jei 
žaidėjas ar komanda pereina į paskesnį turą arba laimi turnyrą, jis laikomas nugalėtoju nepriklausomai 
nuo to, kiek truko rungtynės, ar buvo pasitraukimų,  
diskvalifikacijų ir pan. Tokie statymai galioja tik tada, kai užbaigiamas bent jau vienas setas. 
 



 

3) Statymo pagal „daugiau / mažiau“ ar „handikapo“ principą pasiūlymai dėl pertrauktų rungtynių ar 
varžybų, kuriuose nurodytų įvykių baigtis jau yra paaiškėjusi iki žaidimo pertraukimo ir (arba) bet koks 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų, yra išsprendžiami pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. 
Atliekant šių įvykių išsprendimo skaičiavimus, pagal poreikius pridedamas minimalus įvykių skaičius, 
kurio būtų reikėję, kad būtų pasiekta natūrali pasiūlymo baigtis, priklausomai nuo to, kiek buvo 
suplanuota setų. Jei naudojant tokį skaičiavimo principą susidaro padėtis, kai pasiūlymo baigtis 
nebegalėtų pasikeisti, taip ir išsprendžiama. Toliau pateikti keli pavyzdžiai: 
• 1 pavyzdys – „daugiau / mažiau“: rungtynėse, kuriose buvo suplanuoti trys setai, pasiekiamas 

rezultatas 7–6, 4–4 ir žaidėjas pasitraukia. Siūlymai „Iš viso 2 sete sužaistų geimų: 9,5“ („Total 
Games Set 2 – 9.5“, arba bet kokios žemesnės ribinės linijos) ir „Iš viso rungtynėse sužaistų geimų: 
22,5“ („Total Games Played in the Match – 22.5“, arba bet kokios žemesnės ribinės linijos) 
išsprendžiami taip: statymai „daugiau“ pripažįstami laimėjusiais, o „mažiau“ – pralaimėjusiais. 
Statymai, kuriuose buvo nustatytos aukštesnės ribinės linijos, anuliuojami. 

• 2 pavyzdys – „handikapas“: planuota, kad rungtynėse bus žaidžiami 5 setai, bet 3 sete, esant 
rezultatui 1:1, pasitraukia žaidėjas. Statymai už +2,5 / –2,5 seto, atitinkamai, pripažįstami 
laimėjusiais / pralaimėjusiais. Pasiūlymai, kuriuose buvo nustatytos žemesnės ribinės linijos, 
anuliuojami. 
 

4) Visi statymai pagal principą „teisingas rezultatas“ (konkrečiai – statymai dėl seto ir geimo), „nelyginis / 
lyginis“, taip pat – pasiūlymai, kuriuose nurodomas tam tikros rungtynių dalies laimėtojas (pvz., „kuris 
žaidėjas laimės pirmąjį setą“ arba „2 seto 6 geimo laimėtojas“) galioja tik tada, kai atitinkama 
rungtynių dalis užbaigiama. 
 

5) Bet kokie pasiūlymai, nenurodyti pirmiau, galioja tik tada, kai užbaigiamas bent vienas setas, nebent 
atitinkama žaidimo įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks žaidimo 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų. 
 

6) Jei dvejetų rungtynėse kuris nors iš nurodytų žaidėjų pakeičiamas, visi statymai anuliuojami. 
 

7) Bet kokia nuoroda į „Didžiojo kirčio“ („Grand Slam“) turnyrus reiškia tuos turnyrus, kurių atžvilgiu 
Tarptautinė teniso federacija (ITF) taiko šią apibrėžtį, nepriklausomai nuo vietos, datos ar kitų pokyčių. 
 

8) Jei nėra konkrečiai nurodyta kitaip, visi statymai dėl Deviso taurės („Davis Cup“) rungtynių 
anuliuojami, jei rungtynės žaidžiamos ne 5 setų („Best of 5 Sets“) formatu (pvz., „Best of 3 Sets“). 
 

9) Siūlymai, susiję su Deviso taure, teikiami darant aiškią prielaidą, kad konkretus susitikimas sudarys dalį 
kitos vienetų sesijos roberio („rubber“). Roberį paprastai sudaro dvi vienetų rungtynės per sesiją. Jei 
rungtynėse, numatytose surengti pirmojo arba antrojo roberio metu (paprastai penktadienio vienetų 
rungtynėse) nurodyti dalyviai pakeičiami, visi statymai atšaukiami, neatsižvelgiant į tai, kad tie patys 
dalyviai gali susirungti kituose to paties etapo ar turo susitikimuose. 
 

10) Rezultatai, gauti žaidžiant „Pro Set“ galioja tik tokiems pasiūlymams: rungtynių, setų handikapo, 
lažybų dėl setų ir bendro setų skaičiaus.  Visų kitų tipų statymai anuliuojami, išskyrus pasiūlymus, 
kurių baigtis jau yra nustatyta. 
 

11) Atvejais, kai organizacinis komitetas ar federacija nusprendžia, kad rungtynių baigtis bus nuspręsta 
pagal lemiamą setą („Match Tie-Break“), šis „Match Tie-Break“ įskaitomas tik kaip 1 geimas. (Pvz., 
rungtynės, kuriose pasiekiami tokie rezultatai: 6-4 (1 setas), 2-6 (2 setas) ir 10-8 („Match Tie-Break“) 



 

interpretuojamos kaip dalyvio / komandos A sužaisti 9 geimai (6+2+1), o komandos / dalyvio B – 
laimėti 10 setų (4+6+0). 
 

29. Tinklinis 
 

1) Bet kokie taškai, įgyti vadinamajame „auksiniame sete“, neįskaitomi sprendžiant pasiūlymus, susijusius 
su tomis rungtynėmis, išskyrus atvejus, kai statoma dėl pažangos turnyre ir suminių turnyro rodiklių. 
 

2) Su žaidėju susieti statymai dėl rungtynių, varžybų ar turnyro sprendžiami vadovaujantis rezultato po 
galimų pratęsimų ar papildomo laiko (nebent būtų nurodyta kitaip). 
 

3) Statymai „Head to Head“ ir „daugiau / mažiau“ principu, apimantys vieno arba kelių žaidėjų 
pasirodymą rungtynėse, varžybose ar turnyre, laikomi galiojančiais tik tada, jei visi nurodyti žaidėjai 
žaidė bent kažkuriuo tų rungtynių, varžybų ar turnyro metu. 
 

4) Statymo pagal „daugiau / mažiau“ ar „handikapo“ principą pasiūlymai dėl pertrauktų rungtynių ar 
varžybų, kuriuose nurodytų įvykių baigtis jau yra paaiškėjusi iki žaidimo pertraukimo ir (arba) bet koks 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų, yra išsprendžiami pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. 
Atliekant šių įvykių išsprendimo skaičiavimus, pagal poreikius pridedamas minimalus įvykių skaičius, 
kurio būtų reikėję, kad būtų pasiekta natūrali pasiūlymo baigtis, priklausomai nuo to, kiek buvo 
suplanuota setų. Jei naudojant tokį skaičiavimo principą susidaro padėtis, kai pasiūlymo baigtis 
nebegalėtų pasikeisti, taip ir išsprendžiama. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

5) Visi statymai pagal principą „teisingas rezultatas“, „nelyginis / lyginis“ ir pasiūlymai, kuriuose 
nurodomas konkretaus rungtynių kėlinio arba laikotarpio laimėtojas (pvz., „kuri komanda laimės 1 setą
“ arba „kuri komanda 2 sete pirma gaus 15 taškų“) galioja tik tada, kai atitinkama rungtynių dalis 
užbaigiama. 
 

6) Bet kokie pasiūlymai, nenurodyti pirmiau, galioja tik tada, kai užbaigiamas bent vienas setas, nebent 
atitinkama žaidimo įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks žaidimo 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų. 

30. Žiemos sporto šakos 
 

1) Sporto šakos, kurioms galioja šiame skyriuje nurodytos taisyklės, yra: kalnų slidinėjimas, biatlonas, 
slidinėjimo krosas, laisvo stiliaus slidinėjimas („Freestyle“), šiaurės dvikovė („Nordic Combined“), 
greitasis čiuožimas trumpuoju taku („Short Track“), šuoliai su slidėmis, snieglenčių sportas ir greitasis 
čiuožimas. 
 

2) Varžybų rezultatai galiojančiais laikomi tik tada, kai tos sporto šakos kontroliuojanti asociacija 
pripažįsta šias varžybas tinkamomis pagal atitinkamą kategoriją. Šis principas galioja tada, kai varžybos 
sutrumpinamos, pvz., vietoje dviejų etapų surengiamas tik vienas, arba jei varžybos surengiamos kitoje 
vietoje. 
 

3) Jei varžybos nutraukiamos arba nebaigiamos, bet atitinkama jų įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki 
pertraukimo, o bet koks pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų, su šia baigtimi susiję pasiūlymai 



 

laikomi galiojančiais ir atitinkamai išsprendžiami. 
 

4) Jei pradinis arba numatytas varžybų formatas visiškai pakeičiamas (pvz., šuolių su slidžių atveju 
pakeičiamas kalno dydis, arba slidinėjimo krose pakeičiamas stilius), visi statymai anuliuojami. 
 

5) Jei statoma dėl grupės („geriausias iš X“) ir yra grupėje yra dalyvių, kurie rungtynių nepradeda, 
„Unibet“ pasilieka teisę taikyti „Tattersall's“ 4 taisyklę. 
 

6) Pasiūlymai, susiję su konkrečiomis žiemos sporto šakų varžybomis (pavyzdžiui, statymai už bendrąsias 
klasifikacijas, olimpinius, pasaulio ir žemynų turnyrus) teikiami darant prielaidą, kad tai – artimiausios 
tos sporto šakos varžybos. Jei varžybos, kurios iki tol buvo artimiausios, dėl kokios nors priežasties 
perkeliamos ir toje pačioje vietovėje per ne daugiau kaip 72 valandas surengiamos panašios tos sporto 
šakos varžybos, statymai galioja šioms paskesnėms tvarkaraštyje numatytoms tos sporto šakos 
varžyboms. Taigi, jei, pavyzdžiui, penktadienį ir šeštadienį rengiamos dvejos atskiros tos pačios sporto 
šakos lenktynės, o penktadienio varžybos perkeliamos į šeštadienį ar sekmadienį, visi statymai už 
penktadienio varžybas išsprendžiami pagal paskesnes varžybas, šiuo atveju – šeštadienio. Jei 
suplanuotos yra tik 1 tos sporto šakos varžybos ir jų pradžios laikas perkeliamas mažiau nei 72 
valandas, statymai lieka galioti ir yra atitinkamai išsprendžiami. Jei per 72 valandų laikotarpį nuo 
pradžioje suplanuoto laiko nesurengiamos jokios to tipo varžybos, statymai anuliuojami. 
 

7) Jei atliekamas „Head to Head“ statymas nurodant du arba tris dalyvius, jis galioja tik tada, kai bent 
vienas nurodytas dalyvis užbaigia statyme įvardytą galutinį čiuožimą, etapą ar šuolį. Ši nuostata 
netaikoma kroso („Cross-Country“) sprinto varžyboms, į kurias įeina skirtingi atkrentamieji etapai, ji 
taip pat netaikoma šuoliams su slidėmis. Tokiais atvejais išsprendžiama pagal oficialią klasifikaciją, 
nepriklausomai nuo to, ar kurie nors iš nurodytų dalyvių galutinį čiuožimą, etapą ar šuolį užbaigia. 

31. Kita (statymai ne dėl sporto įvykių, specialieji statymai) 
 

1) Į šiame skyriuje nurodytų sąlygų taikymo sritį įeina visi pasiūlymai, kurių pagrįstai nebūtų galima 
priskirti kokios nors rūšies sportui (pvz., TV laidos, politika, apdovanojimai ir prizai, grožio konkursai, 
pramogos ir pan.). Jei tik tai įmanoma ir šiame skyriuje arba pasiūlyme nenurodyta kitaip, šie 
pasiūlymai išsprendžiami vadovaujantis „Unibet“ taisyklėmis, nurodytomis <B skyriaus 5 straipsnyje>. 
 

2) Jei toliau arba kartu su pasiūlymu statyti nenurodyta kitaip, visi statymai, kuriuos apima ši kategorija, 
lieka galioti tol, kol oficialiai paskelbiamas rezultatas, nepaisant jokio uždelsimo, papildomų balsavimo 
turų ir pan., kurių galėtų prireikti norint paskelbti baigtį. 
 

3) Sprendžiant visus atvirus pasiūlymus, kurie apima dalyvius, pasitraukusius arba pašalintus iš TV laidų 
(tiek savo, tiek organizatoriaus sprendimu), laikoma, kad jie pralaimėjo. Jei tas pats dalyvis vėl pakliūtų 
į tą patį konkursą vėliau, jis laikomas nauju dalyviu, o pirmiau atlikti statymai laikomi pralaimėjusiais. 
 

4) Statymai, kuriuose nurodomas dalyvių pašalinimas, galioja tik paskesnės laidos atžvilgiu. Jei pakinta 
pašalinimo būdai, dalyvių pašalinimo rikiuotė arba toje pačioje programoje pašalinamas jų skaičius, 
arba jei atsiranda kokių nors kitų veiksnių, kurių nebuvo galima pagrįstai tikėtis, statymai dėl kito 
pašalinimo ar eliminavimo anuliuojami. 
 



 

5) Jei laida nutraukiama dar oficialiai nepaskelbus laimėtojo, sprendžiant statymus laikoma, kad 
neeliminuoti dalyviai pasiekė lygiąsias, o koeficientai dalijami (taikomas „dead heat“ principas). 
Statymai pagal principą „laimėtojas / vieta“, kai buvo statoma už eliminuotą dalyvį, laikomi 
pralaimėjusiais. 

32. Apribojimai pagal sporto šaką 
 

1) Kaip paminėta <A skyriaus 4.1 straipsnyje>, „Unibet“ pasilieka teisę apriboti grynąją išmoką (išmokos 
sumą, gautą atėmus pastatytą sumą) pagal bet kokį vieno sąskaitos savininko arba kartu veikiančių 
sąskaitų savininkų grupės statymą ar statymų derinį. 

 
2) Jei konkrečiai nesusitarta kitaip, ribą viršijanti laimėtos sumos dalis neišmokama. 

 
3) Apribojimai gali būti įvairūs, jie priklauso nuo sporto šakos, varžybų tipo ir pasiūlymo statyti tipo. Jei 

statymą sudaro įvairių sporto šakų, kategorijų, rungtynių ir (arba) pasiūlymų tipų derinys, išmoka 
apribojama taikant žemiausią ribą iš viso derinio, žr. toliau. 

1. Futbolas 
a) €250 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
 
(i) vyrų olimpiniai, pasaulio ir žemynų turnyrai, reglamentuojami FIFA arba UEFA, įskaitant jų 
kvalifikacinius tarpsnius; 
(ii) tarptautiniai vyrų klubų turnyrai, reglamentuojami FIFA arba UEFA, įskaitant jų 
kvalifikacinius tarpsnius; 
(iii) bet kokia aukščiausio lygmens vietos vyrų lyga, esanti kurioje nors iš šių šalių: Anglijoje, 
Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, Švedijoje arba 
Vokietijoje; 
(iv) bet kokia vietos pagrindinė vyrų taurė kurioje nors iš šių šalių: Anglijoje, Danijoje, Italijoje, 
Ispanijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, Švedijoje arba Vokietijoje. 
 
€100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
 
(v) visi kiti tarptautiniai turnyrai; 
(vi) visi kiti tarptautiniai klubų turnyrai; 
(vii) aukščiausio lygmens vietos lygos bet kurioje kitoje valstybėje; 
(viii) vietos pagrindinės taurės bet kurioje kitoje valstybėje; 
(ix) bet kokia 2 lygmens vietos lyga šiose šalyse: Anglijoje, Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Nyderlanduose, Norvegijoje, Prancūzijoje, Švedijoje arba Vokietijoje; 
(x) bet kokios tarptautinės draugiškos rungtynės, reglamentuojamos FIFA. 
 
€50 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors kitai futbolo atmainai, neįskaitant pliažo futbolo ir salės futbolo. 
 
b) Visi statymai, susiję su žaidėjais (įskaitant statymus dėl geltonų ar raudonų kortelių), 
persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, kampiniais, smūgiais link vartų, taip 
pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
2. Krepšinis 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 



 

priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) NBA, Eurolyga, vyrų olimpiniai, pasaulio ir žemynų turnyrai, reglamentuojami FIBA. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
krepšinio pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
3. Ledo ritulys 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) NHL, vyrų olimpiniai, pasaulio ir žemynų turnyrai, reglamentuojami IIHF; 
(ii) bet kokia vyrų aukščiausio lygmens vietos lyga bet kurioje iš šių valstybių: Suomijoje ar 
Švedijoje. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems ledo 
ritulio pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
4. Rankinis 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) vyrų olimpiniai, pasaulio ir žemynų turnyrai, reglamentuojami IHF. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
rankinio pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 

 
5. Tinklinis 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) vyrų olimpiniai, pasaulio ir žemynų turnyrai, reglamentuojami FIVB. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
tinklinio pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
6. Tenisas 
a) €150 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) Didžiojo kirčio („Grand Slam“) turnyrai nuo 3 etapo. 
 
b) €75 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 



 

priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(ii) ATP ir WTA turnyrai nuo ketvirtfinalių. 
 
c) €40 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
pasiūlymams. 
 
7. Amerikietiškasis futbolas ir beisbolas 
a) 50 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) NFL ir MLB. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
amerikietiškojo futbolo ar beisbolo pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
8. Australiškasis futbolas  
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) AFL. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
australiškojo futbolo pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
9. Kriketas 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) tarptautinės rungtynės ir aukščiausio lygmens vietos lygos. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
kriketo pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
10. Smiginis 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) bet kokios varžybos, rodomos per televiziją JK. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
smiginio pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
11. Golfas 



 

a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) didieji turnyrai („Majors“), WGC, PGA, Europos ir LPGA turų varžybos, „Ryder“ ir „Solheim“ 
taurės. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems golfo 
pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
 
12. Regbio lyga 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) aukščiausiosios JK nacionalinės lygos, NRL ir vyrų tarptautiniai turnyrai, reglamentuojami 
RLIF. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems regbio 
lygos pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
 
13. Regbio sąjunga 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) aukščiausiosios JK, Australijos, Naujosios Zelandijos lygos ir vyrų tarptautiniai turnyrai, 
reglamentuojami IRB. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems regbio 
sąjungos pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
 
14. Snukeris 
a) €100 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 
(i) bet kokios varžybos, rodomos per televiziją JK. 
 
b) €50 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
snukerio pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
15. Automobilių ir motociklų sportas 
a) €50 000 apribojimas taikomas visiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems pasiūlymams, 
priklausantiems kuriai nors iš šių kategorijų: 



 

(1) Formulė 1, „MotoGP“, „Moto 2“ ir „Moto 3“. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems kitiems su varžybomis ar rungtynėmis susijusiems 
automobilių ir motociklų sporto pasiūlymams. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 
 
 
16. Kitos sporto šakos 
a) €40 000 apribojimas taikomas visiems pasiūlymams, susijusiems su toliau nurodytų sporto šakų 
varžybomis ar rungtynėmis: lengvosios atletikos, E-sportas, rusiškojo ritulio (bandžio), dviračių 
sporto, ristūnų lenktynių ir žiemos sporto. 
 
b) €25 000 apribojimas taikomas visiems pasiūlymams, susijusiems su visų kitų sporto šakų 
varžybomis ar rungtynėmis. 
 
c) Visi statymai, susiję su žaidėjais, persikėlimais į kitą klubą, drausminamosiomis priemonėmis, 
taip pat – kiti pasiūlymai, susiję su įvykiais, kurie tiesiogiai nelemia varžybų ar rungtynių baigties, 
traktuojami kaip PR ir „Novelty“ statymai, jų atžvilgiu taikomi tie patys apribojimai. 

 
17. Statymai dėl ne sporto įvykių, pokerio, PR ir „Novelty“ statymai 
a) €10 000 apribojimas taikomas visiems šios kategorijos statymams. Prie šių statymų taip pat 
priskiriami su sportu susiję pasiūlymai, tokie, kaip žaidėjų persikėlimas į kitą klubą, paskesnis 
klubo vadovas (vyr. treneris) ir pan. 
 

 
 

33. Mišrieji kovos menai 
 

1) Kur tinka, taikomos bokso taisyklės ir sąlygos. 
 

34. Snukeris 
 

1) Visi statymai galioja tik tada, kai rungtynės ar kitas siūlomas įvykis įvyksta atitinkame turnyre, 
nepaisant jokių tvarkaraščio ir pan. pokyčių, nebent būtų susitarta kitaip. 
 

2) „Rungtynių“ pasiūlymai statyti yra grindžiami bendruoju pažangos turnyre arba turnyro laimėjimo 
principu, priklausomai nuo to, kuriame varžybų tarpsnyje yra žaidžiamos atitinkamos rungtynės. Jei 
žaidėjas pereina į paskesnį turą arba laimi turnyrą, jis laikomas nugalėtoja nepriklausomai nuo to, kiek 
truko rungtynės, ar buvo pasitraukimų, diskvalifikacijų ir pan. Tokie statymai galioja tik tada, kai 
užbaigiama bent jau viena partija. 
 

3) Statymo „daugiau / mažiau“ pasiūlymai dėl pertrauktų rungtynių ar varžybų, kuriuose nurodytų įvykių 
baigtis jau yra paaiškėjusi iki pertraukimo ir (arba) bet koks pratęsimas šių baigčių pakeisti negalėtų, 
yra išsprendžiami pagal rezultatą, pasiektą iki įvykstant pertraukimui. Atliekant šių įvykių išsprendimo 
skaičiavimus, pagal poreikius pridedamas minimalus įvykių skaičius, kurio būtų reikėję, kad būtų 
pasiekta natūrali pasiūlymo baigtis, priklausomai nuo to, kiek buvo suplanuota partijų. Jei naudojant 



 

tokį skaičiavimo principą susidaro padėtis, kai pasiūlymo baigtis nebegalėtų pasikeisti, taip ir 
išsprendžiama. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

4) Pasiūlymai „handikapo“ principu galioja tik tada, kai užbaigiamos visos numatytos partijos, nebent 
atitinkama varžybų įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų. Pastaruoju atveju išsprendžiama pagal rezultatą, pasiektą iki 
pertraukimo. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

5) Visi statymai pagal principą „teisingas rezultatas“, „nelyginis / lyginis“ ir pasiūlymai, kuriuose 
nurodomas konkretaus rungtynių laikotarpio laimėtojas (pvz., „kuris žaidėjas laimės 1 partiją“ arba 
„pirmasis žaidėjas, pasieksiantis X partijų“) galioja tik tada, kai atitinkama rungtynių dalis 
užbaigiama. 
 

6) Bet kokie pasiūlymai, nenurodyti pirmiau, galioja tik tada, kai užbaigiama bent viena partija, nebent 
atitinkama žaidimo įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks žaidimo 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų 
 

35. Smiginis 
 

1) Visi statymai galioja tik tada, kai rungtynės ar kitas siūlomas įvykis įvyksta atitinkame turnyre, 
nepaisant jokių tvarkaraščio ir pan. pokyčių, nebent būtų susitarta kitaip. 
 

2) „Rungtynių“ pasiūlymai statyti yra grindžiami bendruoju pažangos turnyre arba turnyro laimėjimo 
principu, priklausomai nuo to, kuriame varžybų tarpsnyje yra žaidžiamos atitinkamos rungtynės. Jei 
žaidėjas pereina į paskesnį turą arba laimi turnyrą, jis laikomas nugalėtoja nepriklausomai nuo to, kiek 
truko rungtynės, ar buvo pasitraukimų, diskvalifikacijų ir pan.  
 

3) Statymo „daugiau / mažiau“ pasiūlymai dėl pertrauktų rungtynių ar varžybų, kuriuose nurodytų įvykių 
baigtis jau yra paaiškėjusi iki pertraukimo ir (arba) bet koks pratęsimas šių baigčių pakeisti negalėtų, 
yra išsprendžiami pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. Atliekant šių įvykių išsprendimo 
skaičiavimus, pagal poreikius pridedamas minimalus įvykių skaičius, kurio būtų reikėję, kad būtų 
pasiekta natūrali pasiūlymo baigtis, priklausomai nuo to, kiek buvo suplanuota atkarpų. Jei naudojant 
tokį skaičiavimo principą susidaro padėtis, kai pasiūlymo baigtis nebegalėtų pasikeisti, taip ir 
išsprendžiama. Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

4) Pasiūlymai „handikapo“ principu galioja tik tada, kai užbaigiami visi numatyti setai, nebent atitinkama 
varžybų įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks pratęsimas šios 
baigties pakeisti negalėtų. Pastaruoju atveju išsprendžiama pagal rezultatą, pasiektą iki pertraukimo. 
Pavyzdžius žr. teniso skyriuje. 
 

5) Visi statymai pagal principą „teisingas rezultatas“, „nelyginis / lyginis“ ir pasiūlymai, kuriuose 
nurodomas konkretaus rungtynių laikotarpio laimėtojas (pvz., „kuris žaidėjas laimės 1 setą“ arba 
„pirmasis žaidėjas, pasieksiantis X setų“) galioja tik tada, kai atitinkama rungtynių dalis užbaigiama. 
 

6) Bet kokie pasiūlymai, nenurodyti pirmiau, galioja tik tada, kai užbaigiamas bent vienas setas, nebent 
atitinkama žaidimo įvykio baigtis jau yra paaiškėjusi iki varžybų pertraukimo ir (arba) bet koks žaidimo 
pratęsimas šios baigties pakeisti negalėtų. 



 

 
 

D. Lenktynės 

1. Žirgų lenktynės 
 

a. Bendrosios žirgų lenktynių taisyklės 
 

1) Visos šiame skyriuje nurodytos sąlygos taikomos tik žirgų lenktynėms ir yra laikomos svarbesnėmis už 
bet kokias kitas taisykles ar sąlygas. 
 

2) Visiems statymams taikomos „Tattersalls“ lažybų taisyklės, pateiktos 
http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis lažybos išsprendžiamos 
tada, kai nutinka kažkas, kas nėra numatyta šiame skyriuje. 
 

3) Sprendžiama pagal oficialų rezultatą, paskelbtą jojiko svėrimo po lenktynių („Weigh-In“) momentu. Į 
bet kokius pokyčius, įvykusius po šio rezultato paskelbimo, neatsižvelgiama. 

 
4) Jei lenktynės nutraukiamos arba anuliuojamos, bet kokie statymai, išskyrus ilgalaikius išankstinius 

(„Ante Post“), anuliuojami. Jei lenktynės atidedamos kitai dienai, o galutinės deklaracijos lieka galioti, 
visi atlikti statymai galioja, tačiau tik su sąlyga, kad nepakeičiama atitinkamų lenktynių vieta. Kitais 
atvejais visi statymai anuliuojami.  

 
5) Bet kokios nuorodos į pradžios laiką, skelbiamos su bet kokiu pasiūlymu statyti, nurodo oficialų 

suplanuotą lenktynių laiką pagal vietos laiko juostą. Jei žirgų lenktynių taisyklėmis nenustatyta kitaip, 
kai lenktynių pradžios laikas vėliau pakeičiamas, visi statymai lieka galioti. 

 
6) Jei įvyksta klaidingas startas ar koks nors kitas įvykis, dėl kurio lenktynės pradedamos iš naujo, 

nelaikoma, kad lenktynės buvo paruoštos startui („Under Starter's Orders“). Tokiu atveju statymai už 
pasirinkimus, kurių nebelieka pradėjus lenktynes iš naujo, grąžinami. Apskaičiuojant likusių 
pasirinkimų grąžą taikoma „Tattersalls“ 4 taisyklė. Lažybų dėl vietų sąlygos nustatomos pagal tai, kiek 
dalyvių lieka lenktynes pradėjus iš naujo. Tačiau ilgalaikiams išankstiniams statymams taikomos 
įprastinės ilgalaikių išankstinių statymų taisyklės. 

 
7) Jei lenktynės neįvyksta nesuveikus starto mašinai („No Race“), tačiau vėliau jos surengiamos iš naujo, 

visi statymai už žirgus, dalyvavusius pakartotinėse lenktynėse, lieka galioti. Statymai, priimti 
lenktynėms, kurios neįvyksta nesuveikus starto mašinai, pakartotinėse lenktynėse lieka galioti, nebent 
yra nebedalyvaujančių lenktynininkų. Pastaruoju atveju visi statymai išsprendžiami taikant „
Tattersalls“ 4 taisyklę. 

 
8) Statymai už žirgus, kurie neišbėga iš starto bokso arba kitaip nestartuoja „National Hunt“ lenktynėse, 

išsprendžiami remiantis tuo, ką paskelbia starto teisėjas. Jei starto teisėjas nusprendžia, kad tas žirgas 
lenktynėse dalyvavo, statymai už šį žirgą išsprendžiami kaip pralaimėti. 

 
9) Jei lenktynėse dalyvauja tik vienas žirgas, laikoma, kad buvo pasiekta lengva pergalė („Walkover“). 

http://www.tattersallscommittee.co.uk/


 

 
10) Lengvos pergalės ir anuliuotos lenktynės laikomos įvykusiomis, tačiau bet koks pasirinktas dalyvis 

laikomas nedalyvavusiu. 

 
 

b. Statymas už laimėjimą ir už bet kurią baigtį 

 
1) Statymas už laimėjimą („Win“) – tai pavienis statymas už pasirinktą dalyvį, kuris laikomas laimėjusiu 

tik tada, jei atitinkamas žirgas lenktynes laimi. 
 

2) Statymas už bet kurią baigtį („Each Way“, EW) – tai statymas už tai, kad pasirinktas dalyvis laimės 
arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą. Šis statymas yra padalytas į dvi dalis (laimėjimo ir vietos) 
už kurias statoma suma yra vienoda: pavyzdžiui, €1 EW statymas iš viso kainuoja €2. 

 
3) Visiems „Each Way“ statymams taikomos kainos lenktynių pradžioje („Starting Price“, SP) sąlygos. 

Dėl to vietų sąlygos (1/4, 1/5 ir vietų, už kurias mokama, skaičius) nustatomos pagal tai, kiek žirgų 
buvo paruošti startui („under starter's orders“), o ne pagal tai, kiek dalyvių buvo deklaruota atliekant 
statymą.  

 
4) Sąlygos, kai statoma už bet kurią baigtį, yra tokios: 

 
1. Lenktynės su handikapu: 

2–4 dalyviai = tik laimėtojas 
5–7 dalyviai = 1/4 koeficiento; 1, 2 vietos 
8-11 dalyvių = 1/5 koeficiento; 1, 2, 3 vietos 
12-15 dalyvių = 1/4 koeficiento; 1, 2, 3 vietos 
16 ar daugiau dalyvių = 1/4 koeficiento; 1, 2, 3, 4 vietos 

2. Lenktynės be handikapo: 
2–4 dalyviai = tik laimėtojas 
5–7 dalyviai = 1/4 koeficiento; 1, 2 vietos 
8 ar daugiau dalyvių = 1/5 koeficiento; 1, 2, 3 vietos 

 
5) Jei statymas už bet kurią baigtį yra dvigubas, trigubas ar pan., jis išsprendžiamas grupuojant visus 

laimėtojus ir visas vietas. 
 

6) Statymas tam tikrus dalyvius atmetus („Betting Without“) – tai galimybė statyti už tai, kad tam tikras 
žirgas pasiektų tam tikrą finišo poziciją (laimėtų arba užimtų ne žemesnę, nei nurodyta, vietą), jei 
skaičiuojant oficialius rezultatus būtų pašalinti sąraše nurodyti žirgai. 

 
7) Jei, atmetus tam tikrus dalyvius, statoma už bet kurią baigtį, išsprendžiant tokius statymus remiamasi 

dalyvių skaičiumi, nustatytu iš faktinio skaičiaus pašalinus sąraše nurodytus žirgus. 
 

8) Jei statoma atmetus tam tikrus dalyvius ir yra nedalyvaujančiųjų, atliekamas atėmimas, kaip nurodyta „
Tattersalls“ 4 taisyklėje. 

 
 

c. Kainos – išankstinės, tuometinės ir starto 



 

 
1) Galima rinktis dvi (2) kainos alternatyvas: kainą, taikomą statymo atlikimo metu, arba starto kainą 

(„Starting Price“, SP). SP – tai koeficientas už pasirinktą dalyvį, nustatytas starto momentu. Jei 
galimybė statyti suteikiama ir lenktynėms vykstant, SP apskaičiuojama pagal naujausią pasirinktam 
dalyviui taikomą koeficientą. Svarbu pastebėti, kad SP negalima ilgalaikio išankstinio statymo („Ante 
Post“, AP) atveju. 
  

2) Išankstinės kainos („Early Prices“, EP) – tai koeficientai, siūlomi varžybų dieną. Paprastai jos 
siūlomos nuo 8.00 iki 10.00 val. varžybų dieną, o nustoja galioti likus 15 minučių iki lenktynių starto. 
Kartais (pavyzdžiui, šeštadienio lenktynių ar kitų svarbių varžybų atveju), paskelbus galutines 
deklaracijas EP gali būti siūlomos kitokiu laiku, nei paminėta pirmiau.  

 
3) SP alternatyvos – tuometinės kainos („Board Prices“, BP) arba rinkos kainos („Industry Prices“, IP) – 

paprastai parodomos likus 15 minučių iki lenktynių.  
 

4) Bet koks statymas, išskyrus SP statymus, išsprendžiamas pagal kainą, užfiksuotą statymo atlikimo 
metu, ir kitas taisykles, nurodytas šiame skyriuje. 

 
5) Jei žirgas startui neparuošiamas („not under orders“) EP ir BP statymai grąžinami. Koeficientai už 

žirgus, dalyvaujančius tose pačiose lenktynėse, atitinkamais atvejais sumažinami pagal „Tattersalls“ 4 
(c) taisyklę. 

 
6) Jei yra pasitraukusių dalyvių, parengiamas naujas siūlymų lažintis sąrašas. Visiems EP ir BP 

statymams, atliktiems iki sudarant naują siūlymų lažintis sąrašą, atitinkamais atvejais taikomas 
mažinimas pagal „Tatersalls“ 4 (c) taisyklę. 

 
7) Statymai priimami tada, kai yra du (2) arba daugiau dalyvių, statoma už pasirinktus dalyvius, taikant 

tuometines / nurodomas kainas, kurias mūsų tarnybai perdavė oficiali informacijos tarnyba (PA).  
 

8) Jei būtų perduota klaidinga kaina, visi statymai, atlikti taikant neteisingą koeficientą, laikomi 
anuliuotais, o pastatytos sumos – grąžinamos.  

 
9) Kai žirgui pasitraukus taikoma „Tattersalls“ 4 taisyklė, jokie statymai pagal tuometinę / nurodomą 

kainą nebepriimami, nebent būtų sudarytas naujas siūlymų lažintis sąrašas. 
 

10) Jei tam tikrų žirgų atžvilgiu siūlomi „Price Boost“ arba „Knockout“ statymai, atitinkamų dalyvių 
nedalyvavimo atveju atliekamas mažinimas pagal 4 taisyklę. 

 
11) Bet kokios nuorodos į laikotarpį, galimybę gauti tam tikrą kainą ir pan. yra tik informacinio pobūdžio; 

jos neįpareigoja. „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra tokius laikotarpius keisti, koreguoti kainas, 
taip pat panaikinti galimybę pasinaudoti bet kokia lažybų alternatyva. 

  
 

d. Statymas už neįvardytą favoritą 
 
Statymai už neįvardytą favoritą („Unnamed Favourite“, FAV) ir antrąjį neįvardytą favoritą („Unnamed 
Second Favourite“, 2FAV) – tai pasirinkimai, pagrįsti šiais dalykais: 
 



 

1) Neįvardytu favoritu laikomas tas žirgas, kuriam suteikiamas žemiausias SP koeficientas. 
 

2) Jei pagal žemiausią SP koeficientą būtų išrinkti du žirgai, neįvardytu favoritu laikomas tas, kurio 
numeris lenktynių programoje yra mažesnis. 
 

3) Jei žirgas startui neparuošiamas („not under orders“), tačiau pagal SP tebėra favoritas, laikoma, kad jis 
lenktynėse nedalyvavo. 
 

4) Jei po to, kai parodomas siūlymų lažintis sąrašas, pasiekiama lengva pergalė (lieka tik vienas dalyvis), 
visi statymai anuliuojami. 

 

e. „Tattersalls“ 4 taisyklė 
 

1) „Tattersalls“ 4 taisyklė taikoma tada, kai žirgas pašalinamas, nes nebuvo paruoštas startui, arba starto 
teisėjas oficialiai nusprendžia, kad šis žirgas lenktynėse nedalyvavo. 
 

2) Pagal „Tattersalls“ 4 taisyklę iš laimėjusių statymų išskaitoma tam tikra suma, kuria kompensuojamas 
žirgo pasitraukimas iš atitinkamų lenktynių. Išskaitoma suma nustatoma pagal koeficientą (išankstinį 
arba tuometinį / nurodomą), kuris buvo nustatytas žirgui iki jam pasitraukiant. 

 

  



 

3) Likusių žirgų koeficientai sumažinami taip: 

Dešimtainiai 
koeficientai 

 Trupmeniniai 
koeficientai 

 Grynasis 
sumažinimas 

1,12 arba 
mažiau 

 1/9 arba 
mažiau 

 90 % 

1,13 – 1,19  1/8 – 2/11  85 % 
1,20 – 1,27  1/5 – 1/4  80 % 
1,28 – 1,33  7/25 – 8/25  75 % 
1,34 – 1,44  1/3 – 11/25  70 % 
1,45 – 1,57  4/9 – 14/25  65 % 
1,58 – 1,66  4/7 – 13/20  60 % 
1,67 – 1,83  4/6 – 4/5  55 % 
1,84 – 1,99  5/6 – 49/50  50 % 
2,00 – 2,24  Lygiai – 31 / 25  45 % 
2,25 – 2,59  5/4 – 39/25  40 % 
2,60 – 2,79  8/5 – 7/4  35 % 
2,80 – 3,39  9/5 – 23/10  30 % 
3,40 – 4,19  12/5 – 3/1  25 % 
4,20 – 5,40  16/5 – 22/5  20 % 
5,50 – 6,99  9/2 – 23/4  15 % 
7,00 – 10,99  6/1 – 9/1  10 % 

11,00 ir daugiau  10/1 ir daugiau  Sumažinimo 
nėra 

 
  

4) Pirmiau pateiktose lentelėse koeficientai nurodyti ir dešimtainiu, ir trupmeniniu formatais. Jei 
dešimtainio koeficiento trupmeninio ekvivalento nėra, „Unibet“ pasilieka teisę taikyti mažinimą pagal 
„Tattersalls“ 4 taisyklę remdamasis dešimtaine lentele. 
 

5) Taikant „Tattersalls“ 4 taisyklę EP statymams vadovaujamasi ta EP, kuri buvo taikoma atliekant 
statymą, neatsižvelgiant į koeficientą, buvusį žirgo pasitraukimo momentu. 

 
6) Jei iš lenktynių pasitraukia daugiau nei vienas dalyvis, sumažinimo suma kiekvienam 1 € negali viršyti 

90c. 
 

7) Jei bendrasis sumažinimas rinkoje, kurioje buvo pateiktas statymas, siekia 5 c / 1 €, ir pasitraukė tik 
vienas žirgas, taikoma lengvata – toks mažinimas anuliuojamas. Tačiau, jei pasitraukia du arba daugiau 
žirgų, taikomas bendrasis mažinimas pagal 4 taisyklę. 
 

8)  

 
 



 

f. Ilgalaikis išankstinis statymas 
 

1) Ilgalaikiais išankstiniais statymais („Ante Post Bet“, AP) laikomi statymai, atlikti iki dalyvių 
paskelbimo išvakarėse („overnight declaration“). Paprastai paskelbiama likus 48 valandoms iki „Flat“ 
lenktynių arba 24 valandoms – iki „National Hunt“ lenktynių. 
 

2) Jei nenurodyta kitaip, AP statymai už žirgus, nedalyvavusius lenktynėse, negrąžinami, o „Tattersalls“ 
4 taisyklė netaikoma. 

 
3) Visi AP statymai anuliuojami, jei nutinka bent vienas iš šių dalykų: 

 
1) lenktynės nutraukiamos; 
2) oficialiai paskelbiama, kad lenktynės anuliuotos; 
3) po statymo atlikimo pasikeičia lenktynių sąlygos (kaip apibrėžta „Tattersalls“ 

taisyklėmis); 
4) žirgas pašalinamas burtais, remiantis dokumentu „The Jockey Club Rules of Racing“; 
5) pasikeičia rungtynių vieta arba trasos danga (pvz., gruntas arba dirbtinė danga vietoje 

vejos ar atvirkščiai); 
6) į lenktynes leidžiama registruoti naujų dalyvių. 

 
4) Be to, kas nurodyta šiame skyriuje, visi AP statymai lieka galioti, jei atitinkamos lenktynės 

surengiamos per 14 parų nuo oficialiai suplanuoto laiko, jei tik lenktynių sąlygos nepakinta. Šios 
sąlygos – tai: naujosios lenktynės rengiamos toje pačioje trasoje; išlieka tas pats lenktynių atstumas; į 
lenktynes nepriimami jokie nauji dalyviai. Jei naujosios lenktynės kurios nors iš pirmiau nurodytų 
sąlygų neatitinka, visi AP statymai anuliuojami. 
 

5) AP statymai išsprendžiami pagal kainos ir vietos sąlygas, taikytas atliekant statymą. Jei statymas būtų 
priimtas pritaikius neteisingą koeficientą arba vietos sąlygas, „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra 
statymą anuliuoti, o pastatytą sumą – grąžinti. 

 
 

g. Prognozių („–cast“) tipo lažybos 

 
1. Prognozės ir trijų vietų prognozės tipų lažybos – bendrosios taisyklės 
a) Prognozės („Forecast“) tipo lažybos leidžiamos ir priimamos lenktynėse, kuriose yra 3 arba 
daugiau dalyvių. 
b) Trijų vietų prognozės („Tricast“) tipo lažybos leidžiamos lenktynėse, kurioms yra 
kompiuteriu apskaičiuotos ir paskelbtos oficialios „Tricast“ išlošiamos sumos. 
c) Jei išlošiamos sumos nepaskelbtos, statymai laikomi tiesioginėmis kompiuterinėmis 
prognozėmis dėl pirmą ir antrą vietas užimsiančių dalyvių; trečiajam taikoma nuolaida. 
d) Prognozių statymai išsprendžiami pagal kompiuteriu apskaičiuotą SP tiesioginių prognozių 
grąžą. Jei dėl kokios nors priežasties prognozės SP nenurodoma, statymai anuliuojami. 
e) Prognozės tipo lažybose objektai, už kuriuos statoma, visada turi būti įvardyti. Statymai už 
neįvardytus favoritus nepriimami. Jei tokie statymai priimami per klaidą, jie anuliuojami. 
f) Jei į prognozės ar trijų vietų prognozės lažybas įtrauktas dalyvis nedalyvauja, pastatyta suma 
grąžinama. 
 
2. Tiesioginė prognozė 
Tiesioginė prognozė („Straight Forecast“) – tai prognozė, kuria galima spėti tikslią pirmąją ir 
antrąją vietas užėmusių žirgų finišavimo tvarką.  



 

 
3. Atvirkštinė prognozė 
Atvirkštinė prognozė („Reverse Forecast“) – tai prognozė, kuria galima spėti pirmąją ir antrąją 
vietas užėmusius žirgus, nepriklausomai nuo jų finišavimo tvarkos. Šio tipo statymas yra 
dvigubai brangesnis už tiesioginę prognozę, tačiau jį galima laikyti 2 tiesioginėmis 
prognozėmis. 
 
4. Kombinuota prognozė 
Kombinuota prognozė („Combination Forecast“) – tai prognozė, kai galima nurodyti 3 ar 
daugiau tam tikrų lenktynių dalyvių. Toks statymas laimėjusiu laikomas tada, kai 2 iš nurodytų 
žirgų užima pirmą ir antrą vietas, nesvarbu kokia tvarka.  
 
5. Trijų vietų prognozė 
Trijų vietų prognozė („Tricast“) – tai prognozė, kuria galima spėti tikslią pirmąją, antrąją ir 
trečiąją vietas užėmusių žirgų finišavimo tvarką.  
 
6. Kombinuota trijų vietų prognozė 
Kombinuota trijų vietų prognozė („Combination Tricast“) – tai prognozė, kuria galima spėti 
pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas užėmusius žirgus, nepriklausomai nuo jų finišavimo tvarkos. 
 
 

h. Statymas tik už vietą („Place Only“) 
 
„Unibet“ pasilieka teisę tam tikrose lenktynėse savo nuožiūra siūlyti statyti tik už vietą. Tokie statymai 
išsprendžiami taip pat, kaip statymo už bet kurią baigtį („Each Way“) vietos, ne žemesnės už nurodytą, 
dalis („Place“). 
 

1) Jei žirgas startui neparuošiamas („not under orders“), visi statymai už tą žirgą grąžinami. Galioja 
mažinimai pagal 4 taisyklę, kaip nurodyta toliau pateiktose lentelėse. Šie mažinimai apskaičiuojami 
pagal statymo tik už vietą kainą žirgo pašalinimo momentu. Jie taikomi statymų tik už vietą 
siūlymams. 
 

2) Vietų, už kurias mokama, skaičius nustatomas pagal lenktynių dieną paskelbtas deklaracijas. Jei 
sumažėtų dalyvių ir dėl to būtų sumažintas vietų skaičius, statymų tik už vietą vietų skaičius lieka 
nepakitęs. Tačiau, jei dalyvių liktų tiek pat arba mažiau nei vietų, kurias apima lažybos, šie statymai 
anuliuojami, o pastatytos sumos – grąžinamos.  

 
3) Likusių žirgų koeficientai sumažinami taip: 

 

Dešimtainiai 
koeficientai 

 Trupmeniniai 
koeficientai 

 
Grynasis 
sumažinimas 
už 2 vietą 

Grynasis 
sumažinimas 
už 3 vietą 

Grynasis 
sumažinimas 
už 4 (ar 
paskesnę) 
vietą 

1,12 arba mažiau  1/9 arba mažiau  45 % 30 % 20 % 
1,13 – 1,19  1/8 – 2/11  40 % 30 % 20 % 
1,20 – 1,27  1/5 – 1/4  40 % 25 % 20 % 
1,28 – 1,33  7/25 – 8/25  35 % 25 % 20 % 
1,34 – 1,44  1/3 – 11/25  35 % 25 % 15 % 



 

1,45 – 1,57  4/9 – 14/25  30 % 20 % 15 % 
1,58 – 1,66  4/7 – 13/20  30 % 20 % 15 % 
1,67 – 1,83  4/6 – 4/5  25 % 20 % 15 % 
1,84 – 1,99  5/6 – 49/50  25 % 15 % 10 % 
2,00 – 2,24  Lygiai – 31 / 25  20 % 15 % 10 % 
2,25 – 2,59  5/4 – 39/25  20 % 15 % 10 % 
2,60 – 2,79  8/5 – 7/4  15 % 10 % 10 % 
2,80 – 3,39  9/5 – 23/10  15 % 10 % 0 % 
3,40 – 4,19  12/5 – 3/1  10 % 10 % 0 % 
4,20 – 5,19  16/5 – 4/1  10 % 0 % 0 % 

5,20 ir daugiau  21/5 ir daugiau  Sumažinimo 
nėra 

Sumažinimo 
nėra 

Sumažinimo 
nėra 

 
 

4) Pirmiau pateiktose lentelėse koeficientai nurodyti ir dešimtainiu, ir trupmeniniu formatais. Jei 
dešimtainio koeficiento trupmeninio ekvivalento nėra, „Unibet“ pasilieka teisę taikyti mažinimą pagal 
4 taisyklę remdamasis dešimtaine lentele. 
 

 

i. Specialieji statymai 
 

1. Specialieji jojikų pasiūlymai 
Specialieji jojikų pasiūlymai („Jockey Specials“) – tai galimybė statyti už konkretų jojiką, kad 
šis, dalyvaudamas nurodytame skaičiuje į tam tikrų varžybų programą įeinančių lenktynių, 
visas jas laimės arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą.  
 
a) Jei bent vienas jojiko, kuris turėjo joti 3 ar mažiau kartų, žirgas nedalyvauja, šio jojiko 
bendrojo daugiklio statymai anuliuojami. Ši nuostata taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kai 
pasiūlytas lažybas galima išspręsti nepriklausomai nuo lenktynių, kurių dalyvio nebuvo, 
baigties. Tokiu atveju statymai išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų įvykių baigtis. 
b) Jojikų, kurie turėjo joti ne mažiau kaip 4 kartus, bendrųjų daugiklių statymai („Jockey 
Accumulator“) netenka galios tada, kai bent 2 šių jojikų žirgai nedalyvauja. Tokiu atveju šio 
sąrašo statymai anuliuojami. Ši nuostata taikoma visais atvejais, išskyrus tuos, kai pasiūlytas 
lažybas galima išspręsti nepriklausomai nuo lenktynių, kurių dalyvio nebuvo, baigties. Tokiu 
atveju statymai išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų įvykių baigtis. 
c) Statymai už vietą, ne žemesnę nei nurodyta, išsprendžiami pagal vietų sąlygas, taikomas 
kiekvienose lenktynėse. 
d) Kiti specialiųjų jojikų pasiūlymų koeficientai, išskyrus jojikų bendrojo daugiklio 
pasiūlymus, taikomi tik tada, kai jojikas laimi (ar, atitinkamai, užima vietą, kuri yra ne 
žemesnė, nei nurodyta) visose nurodytose lenktynėse. 
e) Jei kuriose nors jojiko specialiojo pasiūlymo lenktynėse nedalyvaujama, statymai 
anuliuojami. 
f) Specialieji pasiūlymai dėl jojikų išsprendžiami tik pagal iš anksto numatytus jų žirgus. Jei 
jojikas varžybose jotų ant daugiau žirgų, išsprendžiant statymą į tai NĖRA atsižvelgiama.. 
 
2. Specialieji kelių jojikų pasiūlymai 
Specialieji kelių jojikų pasiūlymai („Cross Card Jockey Specials“) – tai galimybė statyti už 
konkrečius jojikus, kad šie, dalyvaudami nurodytame skaičiuje į tam tikrų varžybų programą 
įeinančių lenktynių, visas jas laimės arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą.  



 

 
a) Jei 1 arba daugiau varžybų neužbaigiamos, statymai anuliuojami. Toks principas taikomas 
visada, nebent lažybas įmanoma išspręsti remiantis baigtimis, paaiškėjusiomis iki nutraukimo, 
ir, nepaisant būsimų varžybų, sprendimas pasikeisti negali. Tokiu atveju statymai 
išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų įvykių baigtis. 
b) Taikomos jojikų specialiųjų pasiūlymų taisyklės. 
 
3. Specialieji trenerių pasiūlymai 
Specialieji trenerių pasiūlymai („Trainer Specials“) – tai galimybė statyti už konkretų trenerį, 
kad šio žirgai, dalyvaudami nurodytame skaičiuje tam tikrų varžybų lenktynių, visas jas laimės 
arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą.  
 
a) Taikomos jojikų specialiųjų pasiūlymų taisyklės. 
 
4. Lažybos dėl atotrūkio – bendrosios taisyklės (taikomos visoms lažyboms dėl atotrūkio) 
a) Statymai už laimėtojo atotrūkį išsprendžiami pagal oficialiai paskelbtą atotrūkį tarp pirmąją 
ir antrąją vietas užėmusių žirgų kertant finišo žymą, su sąlyga, kad žirgai laikėsi trasos ir buvo 
paisoma svorio reikalavimų.  
b) Lažybose dėl atotrūkio vartojami tokie terminai: 

o nosis („Nose“) = 0,05 korpuso; 
o trumpa galva („Short Head“) = 0,1 korpuso; 
o galva („Head“) = 0,2 korpuso; 
o kaklas („Neck“) = 0,3 korpuso; 
o pusė korpuso („Half a length“) = 0,5 korpuso; 
o trys ketvirčiai („Three Quarters“) = 0,75 korpuso. 

c) Didžiausias galimas korpusų kiekis „Flat“ lenktynėse yra 12, o „National Hunt“ lenktynėse 
– 30. 
 
5. Lažybos dėl varžybų laimėjimo atotrūkio 
a) Lažybos dėl varžybų laimėjimo („Meeting Winning“) atotrūkio suteikia galimybę statyti už 
atotrūkių sumą tam tikrose varžybose.  
b) Jei pasiekiama lengva pergalė (lieka tik vienas dalyvis) arba nepaskelbiamas oficialus 
rezultatas (pavyzdžiui, nelenktyniauja nei vienas žirgas), prie sumos pridedamas toks korpusų 
kiekis: 5 – „Flat“ lenktynių atveju; 12 – „National Hunt“ lenktynių atveju. 
c) Jei bent 1 lenktynės, įeinančios į varžybų programą, nutraukiamos arba anuliuojamos, visi 
atitinkami statymai anuliuojami. Toks principas taikomas visada, nebent lažybas įmanoma 
išspręsti remiantis baigtimis, paaiškėjusiomis iki nutraukimo, ir, nepaisant būsimų varžybų, 
sprendimas pasikeisti negali. Tokiu atveju statymai išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų 
įvykių baigtis. 
d) „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra siūlyti statymus, kuriuose nurodytas konkretus 
varžybų skaičius tam tikrą dieną arba tam tikru laikotarpiu. c) Jei bent 1 lenktynės, įeinančios į 
nurodytų varžybų programą, nutraukiamos arba anuliuojamos, visi atitinkami statymai 
anuliuojami. Toks principas taikomas visada, nebent lažybas įmanoma išspręsti remiantis 
baigtimis, paaiškėjusiomis iki nutraukimo, ir, nepaisant būsimų varžybų, sprendimas pasikeisti 
negali. Tokiu atveju statymai išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų įvykių baigtis. 
 
6. Lažybos dėl lenktynių laimėjimo atotrūkio 
a) Lažybos dėl lenktynių laimėjimo („Race Winning“) atotrūkio suteikia galimybę statyti už 
atotrūkį tam tikrose varžybose.  
b) Jei pasiekiama lengva pergalė (lieka tik vienas dalyvis) arba nepaskelbiamas oficialus 
rezultatas (pavyzdžiui, nelenktyniauja nei vienas žirgas), visi atitinkami statymai anuliuojami. 
 
7. Lažybos dėl žirgo laimėjimo atotrūkio 
a) Lažybos dėl žirgo laimėjimo („Horse Winning“) atotrūkio suteikia galimybę statyti už tai, 
kad tam tikras žirgas nurodytose lenktynėse laimės pasiekdamas konkretų atotrūkį.  



 

b) Jei pasiekiama lengva pergalė arba atitinkamas žirgas paskelbiamas nedalyvavusiu, visi 
atitinkami statymai anuliuojami. 
c) Jei pasirinktas žirgas lenktynių nelaimi, visi atitinkami statymai laikomi pralaimėjusiais. 
 
 
8. Žirgų lenktynių deriniai su bet kokiomis kitomis sporto šakomis 
a) Unibet nuožiūra gali būti siūlomi iš anksto nustatyti žirgų lenktynių ir kitų sporto šakų 
lažybų deriniai. 
b) Jei nenurodyta kitaip, į tokius derinius įeina žirgas, laimintis tam tikras lenktynes, ir 
komanda ar sportininkas (–ai), laimintys tam tikras rungtynes. 
c) Jei kurie nors iš pasirinktų žirgų nedalyvauja, statymai anuliuojami, o pastatytos sumos – 
grąžinamos. 
d) Jei sporto renginiai (ne žirgų lenktynės) nutraukiami ar atidedami ir nėra konkrečiai 
nurodyta kitaip, taikomos sprendimo taisyklės, nurodytos <B skyriaus 5 straipsnyje>. 
 
9. Specialieji TV lažybų pasiūlymai 
a) Visi specialieji TV lažybų pasiūlymai galioja tik lenktynėms, kurios tiesiogiai 
transliuojamos antžeminiais JK TV kanalais. 
b) Jei nenurodyta kitaip, taikomos įprastinės žirgų lenktynių taisyklės. 
 
10. Specialieji ilgalaikio išankstinio statymo pasiūlymai 
a) „Unibet“ savo nuožiūra gali teikti įvairius pasiūlymus, pagrįstus ilgalaikėmis išankstinėmis 
lažybomis dėl lenktynių, panašius į dienos specialiuosius pasiūlymus, tačiau nebūtinai vien 
tokius. 
b) Jei nenurodyta kitaip, taikomos įprastinės ilgalaikio išankstinio statymo taisyklės. 
 
11. Rungtynių statymai 
a) Tokiu atveju lažinamasi dėl to, kuris iš nurodytų žirgų pasieks geriausią finišo poziciją 
lenktynių arba iš anksto nustatyto etapo pabaigoje. 
b) Visi pasiūlymai lažintis išsprendžiami pagal oficialų rezultatą. 
c) Jei lenktynių neužbaigia nei vienas iš nurodytų žirgų, visi atitinkami statymai anuliuojami. 
d) Jei bent vienas (1) iš nurodytų žirgų lenktynėse nedalyvauja, visi statymai anuliuojami. 
 
12. Dienos favoritų statymai 
a) Dienos favoritų statymai – tai lažybos dėl tam tikro skaičiaus favoritų, kurie (atitinkamai) 
arba laimės, arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą tam tikrose varžybose. 
d) Jei lažinamasi dėl ne mažesnės, nei nurodyta, vietos, favoritų statymai išsprendžiami pagal į 
atitinkamas varžybas įeinančių lenktynių „vietos“ sąlygas. 
c) Jei pagal žemiausią SP koeficientą išrinktų žirgų būtų daugiau nei 1, favoritu laikomas tas, 
kurio numeris lenktynių programoje yra mažesnis. Jei favoritas pasitraukia, o pasiūlymų 
lažintis sąrašas neparengiamas iš naujo, favoritu laikomas tas žirgas, kurio numeris lenktynių 
programoje pagal dydį buvo antras. 
d) Jei dalyvių yra 4 arba mažiau, „vietos“ sąlyga laikoma įgyvendinta tik tada, kai favoritas 
lenktynes laimi. 
e) Jei 1 ar daugiau lenktynių neužbaigiamos, atitinkami statymai anuliuojami. Toks principas 
taikomas visada, nebent lažybas įmanoma išspręsti remiantis baigtimis, paaiškėjusiomis iki 
nutraukimo, ir, nepaisant būsimų varžybų, sprendimas pasikeisti negali. Tokiu atveju statymai 
išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų įvykių baigtis. 
 
13. Dienos bendrojo daugiklio statymai 



 

a) Dienos bendrojo daugiklio („Daily Accumulator“) lažybose galima statyti už tai, kad 
nurodyti žirgai ar favoritai atitinkamas lenktynes laimės arba užims jose ne žemesnę, nei 
nurodyta, vietą. 
d) Vietos bendrojo daugiklio statymai išsprendžiami pagal į atitinkamas varžybas įeinančių 
lenktynių „vietos“ sąlygas. 
c) Jei kurie nors iš pasirinktų dalyvių nedalyvauja, statymai anuliuojami, o pastatytos sumos – 
grąžinamos. 
 
 
 

j. Dubleriai 
 

1) Jei lenktynėms deklaruojami dubleriai, kurie gali pakeisti nedalyvavusius žirgus, „Unibet“ pasilieka 
teisę savo nuožiūra siūlyti už dublerius išankstines kainas. 

 
2) Naudojant dublerių, dalyvavusių lenktynėse, koeficientus kompensuojami bet kokie mažinimai pagal „

Tattersalls“ 4 taisyklę, kurie būtų taikomi dėl nedalyvavusiųjų. 
 

3) Jei dubleris, kuriam buvo nustatyta išankstinė kaina, galiausiai nedalyvauja, joks mažinimas pagal 
„Tattersalls“ 4 taisyklę jo atžvilgiu netaikomas. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei praėjus lenktynių 
trasos deklaravimo etapui (likus 45 minutėms iki suplanuoto starto), dubleris užima pašalinto žirgo 
vietą. Tokiu atveju šis žirgas laikomas oficialiai dalyvaujančiu. Jei, praėjus pirmiau nurodytam 
terminui, žirgas dubleris pašalinamas, mažinimas pagal „Tattersalls“ 4 taisyklę atliekamas. 

 
 
 

k. Maksimali laimima suma 
 

1) Nors gali pasitaikyti atvejų, kai potencialus laimėjimas viršija maksimalų leidžiamą, galutinė grynoji 
išmoka vis tiek bus apribota iki toliau nurodytos sumos. 

 
2) Toliau nurodyti apribojimai taikomi visiems pasirinkimams, apie kuriuos visus duomenis teikia oficiali 

informacijos tarnyba (pvz., PA): 
a. €100 000 apribojimas taikomas lenktynėms, surengtoms Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje; 
b. €100 000 apribojimas taikomas 1 grupės lenktynėms, surengtoms ne Didžiojoje Britanijoje ir 

ne Airijoje; 
c. €25 000 apribojimas taikomas lenktynėms, surengtoms visose kitose valstybėse; 
d. €25 000 apribojimas taikomas visiems pasiūlymams, kuriuos apima punktas „i“ (specialieji 

statymai). 
 

3) Nurodytos sumos laikomos didžiausiomis grynosiomis sumomis, kurias galima laimėti per parą. Para 
laikomas laikotarpis nuo 00.00 CET iki 23.59 CET tą dieną, kai vyko lenktynės. 
 

4) Jei statymas kombinuotas ir į jį įeina įvykiai, priskiriami skirtingoms kategorijoms ar valstybėms, arba 
tai derinys su kitomis sporto šakomis, kurios šiame skyriuje nenurodytos, iš visų apribojimų, taikomų 
atskiriems statymo elementams, taikomas pats mažiausias. Jei norite sužinoti Unibet taikomus 
apribojimus pagal sporto šaką <spustelėkite čia>. 

 



 

l. Lenktynės kitose valstybėse 
 

1) Šis skyrius taikomas lenktynėms, rengiamoms ne Didžiojoje Britanijoje ir ne Airijoje. Jei šios 
taisyklės neaiškios ir (arba) pagal jas neįmanoma nuspręsti, išsprendžiama pagal kitas taisykles, 
pateiktas žirgų lenktynių skyriuje. 
 

2) Visos lenktynės išsprendžiamos remiantis oficialiu rezultatu, lenktynių dieną paskelbtu vietinės 
žirgų lenktynių priežiūros institucijos, įskaitant bet kokius pataisymus, padarytus po teisėjų 
apžiūros bei protestų. Išsprendžiant taip pat atsižvelgiama į bet kokias papildomas taisykles, 
taikomas atitinkamos vietinės institucijos arba organizatorių komiteto. 
 

3) Jei yra nustatyta rinkos starto kaina („Starting Price“, SP), statymai išsprendžiami pagal šią 
kainą, išskyrus atvejus, kai statymai priimami pagal išankstines kainas („Early Price“, EP). 
Tokiais atvejais statymai išsprendžiami pagal EP. Jei rinkos SP nėra, statymai išsprendžiami 
taikant „Pari-Mutuel / Tote“ koeficientus. 
 

m.  JAV fiksuoto koeficiento lenktynės 

 
 1)   Šioje dalyje pateikta informacija taikoma JAV ir Kanadoje rengiamoms lenktynėms. Tokiais 
atvejais, kai šios taisyklės yra neaiškios ir / ar nepakankamai išsamios, lažybos bus išsprendžiamos 
vadovaujantis kitomis taisyklėmis, kurios pateikiamos žirgų lenktynių skiltyje. 

2) Visos lenktynės išsprendžiamos remiantis oficialiu rezultatu, lenktynių dieną paskelbtu vietinės 
žirgų lenktynių priežiūros institucijos, įskaitant bet kokius pataisymus, padarytus po teisėjų 
apžiūros bei protestų. Išsprendžiant lažybas nebus atsižvelgiama į galimus oficialių rezultatų 
pataisymus, įskaitant ir kitą dieną pakeistus rezultatus. 

3) Pagal SP atlikti statymai bus išsprendžiami pagal nustatytą rinkos starto kainą („Starting 
Price“, SP). Statymai, priimti pagal išankstines kainas („Early Price“, EP),  bus išsprendžiami 
pagal EP. Jei rinkos SP nėra, SP statymai bus išsprendžiami pagal paskutinę EP kainą, buvusią 
prieš lenktynių startą. Jeigu EP nėra, SP statymai bus  išsprendžiami taikant „Pari-Mutuel / Tote“ 
koeficientus. 

4) Jeigu JAV „Pari-Mutuel / Tote“  negrąžinama nustatyta rinkos starto kaina (SP), nepaimta 
išankstinė kaina (EP) ir / ar nepaskelbiama išlošiama suma, statymas bus anuliuojamas.  

5) Visi JAV žirgų lenktynių statymai bus išsprendžiami tik pagal žirgo vardą ir nebus 
atsižvelgiama į suporuotus lenktynių dalyvius ("Coupled runners"). Todėl jeigu tą patį numerį ant 
savo drobės lenktynėse turi daug žirgų, statymas ant žirgo bus laikomas statymu ant tam tikrą 
vardą turinčio žirgo ir toks statymas negalios kitiems tą patį numerį ant savo drobės turintiems 
žirgams.  

6) Statymai už bet kurią baigtį ("Each Way bets") bus išsprendžiami taikant tokias pat taisykles 
JK ir Airijos lenktynėms, taikomas reikiamoms SP ir EP.  

7) Kai prireiks, bus taikoma 4 taisyklė ir bus atliekami atėmimai. Tokios pat sąlygos galios JK ir 
Airijos lenktynėms.  

8) Statymai lieka galioti, jeigu lenktynės yra "perkeliamos nuo vejos" ir / ar jeigu lenktynės yra 
suplanuotos ant vejos, tačiau nusprendžiama jas vis tik surengti ant grunto ar dirbtinės dangos.  

9) Lažybos dėl prognozės ir trijų vietų prognozės („Forecast and Tricast") bus išsprendžiamos pagal 
išlošiamas rinkos sumas. Jei išlošiamos sumos nepaskelbtos, tokios lažybos bus išsprendžiamos 
vadovaujantis vietinėmis JAV „Pari-Mutuel/Tote" išlošiamomis sumomis. 

 



 

2. Kurtų lenktynės 
 
 

a. Bendrosios kurtų lenktynių taisyklės 
 

1) Visos šiame skyriuje nurodytos sąlygos taikomos tik kurtų lenktynėms ir yra laikomos svarbesnėmis 
už bet kokias kitas taisykles ar sąlygas. 
 

2) „Unibet“ paprastai skelbia visų varžybų, kurių duomenis teikia BAGS (http://www.bagsracing.com/), 
koeficientus. „Unibet“ pasilieka teisę pasiūlymus koreguoti įvykius pridėdamas arba pašalindamas, 
nepriklausomai nuo to, ar pridėtų (pašalintų) lenktynių duomenis teikia BAGS. 

 
3) Sprendžiama pagal oficialų rezultatą, paskelbtą teisėjo. Į bet kokius pokyčius, įvykusius po šio 

rezultato paskelbimo, neatsižvelgiama. 
 

4) Jei lenktynės nutraukiamos arba anuliuojamos, bet kokie statymai, išskyrus ilgalaikius išankstinius 
(„Ante Post“), anuliuojami.  

 
5) Bet kokios nuorodos į pradžios laiką, skelbiamos su bet kokiu pasiūlymu statyti, nurodo oficialų 

suplanuotą lenktynių laiką pagal vietos laiko juostą. Jei kurtų lenktynių taisyklėmis nenustatyta kitaip, 
kai lenktynių pradžios laikas vėliau pakeičiamas, visi statymai lieka galioti. 

 
6) Jei lenktynės neįvyksta nesuveikus starto mašinai („No Race“), tačiau vėliau jos surengiamos iš naujo, 

visi statymai už kurtus, dalyvavusius pakartotinėse lenktynėse, lieka galioti. Statymai, priimti 
lenktynėms, kurios neįvyksta nesuveikus starto mašinai, pakartotinėse lenktynėse lieka galioti, nebent 
yra nebedalyvaujančių lenktynininkų. Pastaruoju atveju visi statymai išsprendžiami taikant „
Tattersalls“ 4 taisyklę. 

 
 

b. Statymas už laimėjimą ir už bet kurią baigtį 

 
1) Statymas už laimėjimą („Win“) – tai pavienis statymas už pasirinktą dalyvį, kuris laikomas laimėjusiu 

tik tada, jei atitinkamas kurtas lenktynes laimi. 
 

2) Statymas už bet kurią baigtį („Each Way“, EW) – tai statymas už tai, kad pasirinktas dalyvis laimės 
arba užims ne žemesnę, nei nurodyta, vietą. Šis statymas yra padalytas į dvi dalis (laimėjimo ir vietos) 
už kurias statoma suma yra vienoda. Pavyzdžiui, €1 EW statymas iš viso kainuoja €2. 

 
3) Visiems „Each Way“ statymams taikomos kainos lenktynių pradžioje („Starting Price“, SP) sąlygos. 

Dėl to vietų sąlygos (1/4, 1/5 ir vietų, už kurias mokama, skaičius) nustatomos pagal tai, kiek kurtų 
realiai pradėjo lenktynes, o ne pagal tai, kiek dalyvių buvo deklaruota atliekant statymą.  

 
4) Sąlygos, kai statoma už bet kurią baigtį, yra tokios: 

 
2–4 dalyviai = tik laimėtojas 
5-6 dalyviai = 1/4 koeficiento; 1, 2 vietos 

 
5) Visi statymai už finišo nepasiekusius dalyvius laikomi pralaimėjusiais. 

http://www.bagsracing.com/


 

 
6) Jei lenktynių finišą pasiekusių kurtų skaičius mažesnis, nei nurodyta pirmiau pateiktose vietos 

sąlygose, laimėjusiais laikomi tik tie pasirinkimai, kuriuose nurodyti reikiamą vietą oficialiai užėmę 
dalyviai. 
 

7) Jei statymas už bet kurią baigtį yra dvigubas, trigubas ar pan., jis išsprendžiamas grupuojant visus 
laimėtojus ir visas vietas. 

 
8) „Each Way“ statymai priimami ir už neįvardytus favoritus. 

 
9) Statymas tam tikrus dalyvius atmetus („Betting Without“) – tai galimybė statyti už tai, kad tam tikras 

kurtas pasiektų aukščiausią finišo poziciją, jei skaičiuojant oficialius rezultatus būtų pašalinti sąraše 
nurodyti kurtai. 

 
10) Jei, atmetus tam tikrus dalyvius, statoma už bet kurią baigtį, išsprendžiant tokius statymus remiamasi 

dalyvių skaičiumi, nustatytu iš faktinio skaičiaus pašalinus sąraše nurodytus kurtus. 
 

11) Jei statoma atmetus tam tikrus dalyvius ir yra nedalyvaujančiųjų, atliekamas atėmimas, kaip nurodyta „
Tattersalls“ 4 taisyklėje. 

 
12) Jei tai, kad kurtas nedalyvauja, paaiškėja po trasos koeficientų paskelbimo („Live Show“), statymai, 

kuriuose jis buvo pasirinktas, anuliuojami. Statymams už likusius dalyvius taikomas 4 taisyklėje 
numatytas sumažinimas. 

 
 
 

c. Kainos – tuometinės ir starto 

 
1) Galima rinktis dvi (2) kainos alternatyvas: kainą, taikomą statymo atlikimo metu, arba starto kainą 

(„Starting Price“, SP). SP – tai koeficientas už pasirinktą dalyvį, nustatytas lenktynių starto momentu. 
Jei galimybė statyti suteikiama ir lenktynėms vykstant, SP apskaičiuojama pagal naujausią pasirinktam 
dalyviui taikomą koeficientą. Svarbu pastebėti, kad SP negalima ilgalaikio išankstinio statymo („Ante 
Post“, AP) atveju. 
  

2) SP alternatyvos – tuometinės kainos („Board Prices“, BP) arba rinkos kainos („Industry Prices“, IP) – 
paprastai parodomos likus 5 minučių iki lenktynių. Statymai pagal BP arba IP išsprendžiami pagal 
kainą, užfiksuotą statymo atlikimo metu, ir kitas taisykles, nurodytas šiame skyriuje. 

 
3) Statymai priimami tada, kai yra du (2) arba daugiau dalyvių, statoma už pasirinktus dalyvius, taikant 

tuometines / nurodomas kainas, kurias mūsų tarnybai perdavė oficiali informacijos tarnyba (PA). 
 

4) Jei būtų perduota klaidinga kaina, visi statymai, atlikti taikant neteisingą koeficientą, laikomi 
anuliuotais, o pastatytos sumos – grąžinamos.  

 
5) Bet kokios nuorodos į laikotarpį, galimybę gauti tam tikrą kainą ir pan. yra tik informacinio pobūdžio; 

jos neįpareigoja. „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra tokius laikotarpius keisti, koreguoti kainas, 
taip pat panaikinti galimybę pasinaudoti bet kokia lažybų alternatyva. 

  



 

 
d. Statymas už neįvardytą favoritą 

 
1) Statyti galima tik už neįvardytą favoritą. Statymai už neįvardytą favoritą („Unnamed Favourite“, FAV) 

– tai pasirinkimai, pagrįsti šiais dalykais: 
 

a. Neįvardytu favoritu laikomas tas kurtas, kuriam suteikiamas žemiausias SP koeficientas. 
b. Jei pagal žemiausią SP koeficientą būtų išrinkti du kurtai, neįvardytu favoritu laikomas tas, 

kurio starto bokso numeris yra mažesnis. 
 

2) Jei nenurodyta kitaip ir trasoje tą pačią dieną surengiamos daugiau nei vienerios varžybos, statymas 
priimamas už tas varžybas, kurios po statymo momento įvyks anksčiausiai. 

 
 
 
 
 

e. „Tattersalls“ 4 taisyklė 
 

1) „Tattersalls“ 4 taisyklė taikoma tada, kai kurtas pašalinamas arba starto teisėjas oficialiai nusprendžia, 
kad šis kurtas lenktynėse nedalyvavo. 
 

2) Pagal „Tattersalls“ 4 taisyklę iš laimėjusių statymų išskaitoma tam tikra suma, kuria kompensuojamas 
kurto pasitraukimas iš atitinkamų lenktynių. Išskaitoma suma nustatoma pagal koeficientą (išankstinį 
arba tuometinį / nurodomą), kuris buvo nustatytas kurtui iki jam pasitraukiant. 

  



 

3) Likusių kurtų koeficientai sumažinami taip: 

Dešimtainiai 
koeficientai 

 Trupmeniniai 
koeficientai 

 Grynasis 
sumažinimas 

1,12 arba 
mažiau 

 1/9 arba 
mažiau 

 90 % 

1,13 – 1,19  1/8 – 2/11  85 % 
1,20 – 1,27  1/5 – 1/4  80 % 
1,28 – 1,33  7/25 – 8/25  75 % 
1,34 – 1,44  1/3 – 11/25  70 % 
1,45 – 1,57  4/9 – 14/25  65 % 
1,58 – 1,66  4/7 – 13/20  60 % 
1,67 – 1,83  4/6 – 4/5  55 % 
1,84 – 1,99  5/6 – 49/50  50 % 
2,00 – 2,24  Lygiai – 31 / 25  45 % 
2,25 – 2,59  5/4 – 39/25  40 % 
2,60 – 2,79  8/5 – 7/4  35 % 
2,80 – 3,39  9/5 – 23/10  30 % 
3,40 – 4,19  12/5 – 3/1  25 % 
4,20 – 5,40  16/5 – 22/5  20 % 
5,50 – 6,99  9/2 – 23/4  15 % 
7,00 – 10,99  6/1 – 9/1  10 % 

11,00 ir daugiau  10/1 ir daugiau  Sumažinimo 
nėra 

 
  

4) Pirmiau pateiktose lentelėse koeficientai nurodyti ir dešimtainiu, ir trupmeniniu formatais. Jei 
dešimtainio koeficiento trupmeninio ekvivalento nėra, „Unibet“ pasilieka teisę taikyti mažinimą pagal 
„Tattersalls“ 4 taisyklę remdamasis dešimtaine lentele. 
 

5) Jei iš lenktynių pasitraukia daugiau nei vienas dalyvis, sumažinimo suma kiekvienam 1 € negali viršyti 
90c. 
 

 
 

f. Ilgalaikis išankstinis statymas 
 

1) Ilgalaikiais išankstiniais statymais („Ante Post Bet“, AP) laikomi statymai, atlikti iki paaiškėjant 
galutinėms lenktynių deklaracijoms. 
 

2) Jei nenurodyta kitaip, AP statymai už kurtus, nedalyvavusius lenktynėse, negrąžinami, o „Tattersalls“ 
4 taisyklė netaikoma. 

 



 

3) Visi AP statymai anuliuojami, jei nutinka bent vienas iš šių dalykų: 

 
a. lenktynės nutraukiamos; 
b. oficialiai paskelbiama, kad lenktynės anuliuotos; 
c. po statymo atlikimo pasikeičia lenktynių sąlygos (kaip apibrėžta „Tattersalls“ taisyklėmis). 

 
4) Be to, kas nurodyta pirmiau, visi AP statymai lieka galioti, jei atitinkamos lenktynės surengiamos per 

14 parų nuo oficialiai suplanuoto laiko, nebent būtų sutarta kitaip. 
 

5) AP statymai išsprendžiami pagal kainos ir vietos sąlygas, taikytas atliekant statymą. Jei statymas būtų 
priimtas pritaikius neteisingą koeficientą arba vietos sąlygas, „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra 
statymą anuliuoti, o pastatytą sumą – grąžinti. 

 
 

g. Prognozių („–cast“) tipo lažybos 

 
1. Prognozės ir trijų vietų prognozės tipų lažybos – bendrosios taisyklės 
a) Prognozės („Forecast“) tipo lažybos leidžiamos ir priimamos lenktynėse, kuriose yra 3 arba 
daugiau dalyvių. Jei dalyvių yra mažiau, visi statymai už tokias lenktynes anuliuojami. 
b) Trijų vietų prognozės („Tricast“) tipo lažybos leidžiamos lenktynėse, kurioms yra 
kompiuteriu apskaičiuotos ir paskelbtos oficialios „Tricast“ išlošiamos sumos. 
c) Jei išlošiamos sumos nepaskelbtos, statymai laikomi tiesioginėmis kompiuterinėmis 
prognozėmis dėl pirmą ir antrą vietas užimsiančių dalyvių; trečiajam taikoma nuolaida. 
d) Prognozių statymai išsprendžiami pagal kompiuteriu apskaičiuotą SP tiesioginių prognozių 
grąžą. Jei dėl kokios nors priežasties prognozės SP nenurodoma, statymai anuliuojami. 
e) Prognozės tipo lažybose objektai, už kuriuos statoma, visada turi būti įvardyti. Statymai už 
neįvardytus favoritus nepriimami. Jei tokie statymai priimami per klaidą, jie anuliuojami. 
f) Jei į prognozės ar trijų vietų prognozės lažybas įtrauktas dalyvis nedalyvauja, pastatyta suma 
grąžinama. 
 
2. Tiesioginė prognozė 
Tiesioginė prognozė („Straight Forecast“) – tai prognozė, kuria galima spėti tikslią pirmąją ir 
antrąją vietas užėmusių kurtų finišavimo tvarką.  
 
3. Atvirkštinė prognozė 
Atvirkštinė prognozė („Reverse Forecast“) – tai prognozė, kuria galima spėti pirmąją ir antrąją 
vietas užėmusius kurtus, nepriklausomai nuo jų finišavimo tvarkos. Šio tipo statymas yra 
dvigubai brangesnis už tiesioginę prognozę, tačiau jį galima laikyti 2 tiesioginėmis 
prognozėmis. 
 
4. Kombinuota prognozė 
Kombinuota prognozė („Combination Forecast“) – tai prognozė, kai galima nurodyti 3 ar 
daugiau tam tikrų lenktynių dalyvių. Toks statymas laimėjusiu laikomas tada, kai 2 iš nurodytų 
kurtų užima pirmą ir antrą vietas, nesvarbu kokia tvarka.  
 
5. Trijų vietų prognozė 
Trijų vietų prognozė („Tricast“) – tai prognozė, kuria galima spėti tikslią pirmąją, antrąją ir 
trečiąją vietas užėmusių kurtų finišavimo tvarką.  
 
6. Kombinuota trijų vietų prognozė 
Kombinuota trijų vietų prognozė („Combination Tricast“) – tai prognozė, kuria galima spėti 
pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas užėmusius kurtus, nepriklausomai nuo jų finišavimo tvarkos. 
 



 

 
 

h. Lažybos dėl atotrūkio 
 

1. Bendrosios taisyklės (taikomos visoms lažyboms dėl atotrūkio) 
a) Statymai už laimėtojo atotrūkį išsprendžiami pagal oficialiai paskelbtą atotrūkį tarp pirmąją 
ir antrąją vietas užėmusių kurtų kertant finišo žymą (kurtai lenktynes turi užbaigti).  
b) Lažybose dėl atotrūkio vartojami tokie terminai: 

o nosis („Nose“) = 0,05 korpuso; 
o trumpa galva („Short Head“) = 0,1 korpuso; 
o galva („Head“) = 0,2 korpuso; 
o kaklas („Neck“) = 0,3 korpuso; 
o pusė korpuso („Half a length“) = 0,5 korpuso; 
o trys ketvirčiai („Three Quarters“) = 0,75 korpuso. 

c) Didžiausias galimas korpusų kiekis lenktynėse yra 12. 
 
2. Lažybos dėl varžybų laimėjimo atotrūkio 
a) Lažybos dėl varžybų laimėjimo („Meeting Winning“) atotrūkio suteikia galimybę statyti už 
atotrūkių sumą tam tikrose varžybose.  
b) Jei bent 1 lenktynės, įeinančios į varžybų programą, nutraukiamos arba anuliuojamos, visi 
atitinkami statymai anuliuojami. Toks principas taikomas visada, nebent lažybas įmanoma 
išspręsti remiantis baigtimis, paaiškėjusiomis iki nutraukimo, ir, nepaisant būsimų varžybų, 
sprendimas pasikeisti negali. Tokiu atveju statymai išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų 
įvykių baigtis. 
d) „Unibet“ pasilieka teisę savo nuožiūra siūlyti statymus, kuriuose nurodytas konkretus 
varžybų skaičius tam tikrą dieną arba tam tikru laikotarpiu. c) Jei bent 1 lenktynės, įeinančios į 
nurodytų varžybų programą, nutraukiamos arba anuliuojamos, visi atitinkami statymai 
anuliuojami. Toks principas taikomas visada, nebent lažybas įmanoma išspręsti remiantis 
baigtimis, paaiškėjusiomis iki nutraukimo, ir, nepaisant būsimų varžybų, sprendimas pasikeisti 
negali. Tokiu atveju statymai išsprendžiami pagal išspręstas atitinkamų įvykių baigtis. 
 
3. Lažybos dėl lenktynių laimėjimo atotrūkio 
a) Lažybos dėl lenktynių laimėjimo („Race Winning“) atotrūkio suteikia galimybę statyti už 
atotrūkį tam tikrose varžybose.  
b) Jei joks oficialus rezultatas nepaskelbiamas, visi atitinkami statymai anuliuojami. 
 
4. Lažybos dėl kurto laimėjimo atotrūkio 
a) Lažybos dėl kurto laimėjimo („Greyhound Winning“) atotrūkio suteikia galimybę statyti už 
tai, kad tam tikras kurtas nurodytose lenktynėse laimės pasiekdamas konkretų atotrūkį.  
b) Jei joks oficialus rezultatas nepaskelbiamas, visi atitinkami statymai anuliuojami. 
c) Jei pasirinktas kurtas lenktynių nelaimi, visi atitinkami statymai laikomi pralaimėjusiais. 
 
 
 
 

i. Maksimali laimima suma 
 

1) Nors gali pasitaikyti atvejų, kai potencialus laimėjimas viršija maksimalų leidžiamą, galutinė grynoji 
išmoka vis tiek bus apribota iki toliau nurodytos sumos. 

 
2) €25 000 apribojimas taikomas visiems pasirinkimams, apie kuriuos visus duomenis teikia oficiali 

informacijos tarnyba (pvz., PA). 



 

 
3) Nurodytos sumos laikomos didžiausiomis grynosiomis sumomis, kurias galima laimėti per parą. Para 

laikomas laikotarpis nuo 00.00 CET iki 23.59 CET tą dieną, kai vyko lenktynės. 
 

 
j. Starto bokso iššūkis 

 
1) „Starto bokso iššūkis“ („Trap Challenge“) – tai lažybos, kai galima statyti už boksą, iš kurio 

nurodytose varžybose ir (arba) per tam tikrą kiekį rungtynių startuos daugiausiai laimėtojų. 
 

2) Visi statymai, susiję su „Trap Challenge“, lieka galioti neatsižvelgiant į tuščius boksus, įtrauktus 
rezervinius dalyvius ar anuliuotas lenktynes, tačiau tik su sąlyga, kad įvyksta bent jau pusė nurodytų 
lenktynių ir paskelbiami jų rezultatai. 
 

3) Jei lenktynių nugalėtojais paskelbiami du arba daugiau kurtų, sprendžiant „Trap Challenge“ lažybas 
visi 1-ąją vietą užėmę kurtai (ir atitinkami jų boksai) laikomi laimėjusiais lenktynes. 

 
4) Jei ta pati finišo pozicija priskiriama dviem ar daugiau boksų, išsprendžiama vadovaujantis vadinamąja 

„Dead Heat“ taisykle, apibrėžta <B skyriaus 5.14 straipsnyje>. 

 

E. E-sportas 

1. Sutarties sąlygos 
 

A. Įžanga  
 

1) E-sporto lažybos yra susijusios su internetiniais ir / ar neprisijungus prie interneto žaidžiamais 
vaizdo žaidimais, kuriuose varžosi vienas ar daugiau žaidėjų. Visas žaidimų, apie kuriuos kalbama 
šioje dalyje, sąrašas pateikiamas šių sąlygų <2 dalyje>.  
 

2) [Operatorius] pasilieka teisę į sąrašą įtraukti ir prie e-sporto priskirti pasiūlymus, susijusius su 
žaidimais, kurie neįrašyti į ankstesniame punkte paminėtą sąrašą, tačiau atitinka pateiktą 
apibrėžimą. Senesnėms ir būsimoms žaidimų versijoms, priskiriamoms tai pačiai serijai, bus 
taikomos tam konkrečiam žaidimui šiose sąlygose nustatytos taisyklės, nekreipiant dėmesio į 
kitokią numeraciją ir / ar pavadinimą.  Jeigu atsitiktų taip, kad tam tikras žaidimas, įvykis ir / ar su 
juo susijęs pasiūlymas nebus konkrečiai įvardintas šiose sąlygose, toks pasiūlymas bus 
išsprendžiamas vadovaujantis bendraisiais šiose sąlygose išdėstytais principais.   
 

3) Atlikdamas statymą [Operatoriaus] platformoje, paskyros savininkas patvirtina, kad jis perskaitė, 
supranta ir sutinka laikytis šioje dalyje pateiktų sąlygų bei kitų sąlygų, reglamentuojančių 
naudojimąsi [Operatoriaus] internetine svetaine. 
 

4) Jeigu kitaip nenurodyta šioje dalyje, reikia vadovautis bendromis [Operatoriaus] nustatytomis 
sąlygomis. Jei pasitaikytų dviprasmybių, pirmenybė teikiama tokia tvarka: 

i. Taisyklės ir sąlygos, paskelbtos kartu su pasiūlymu ir / ar kampanija; 
ii. Konkrečiam e-sporto žaidimui taikomos taisyklės; 



 

iii. Bendrosios e-sporto pasiūlymų išsprendimo taisyklės; 
iv. [Operatoriaus] bendrosios sąlygos. 

 
5) Jeigu pagal pirmiau paminėtas sąlygas ir taisykles nuspręsti neįmanoma, [Operatorius] pasilieka 

teisę savo nuožiūra išspręsti pasiūlymus individualiai, vadovaujantis nešališkumo principais ir 
laikantis įprastinių lažybų standartų, papročių ir apibrėžčių.   

 

B. Bendrosios rezultatų sprendimo taisyklės 
 

1) Sprendžiant pasiūlymų rezultatus, [Operatorius] imsis visų priemonių, kad gautų informaciją, 
kurią tiesiogiai (įvykio metu ar iškart jam pasibaigus) pateikia organizacinė asociacija (per 
žaidimo transliaciją ar kitas svarbias prieinamas demonstracines priemones, žaidimo API ir 
oficialią internetinę svetainę). Jeigu ši informacija būtų prieštaringa, ginčytina ir / ar jeigu ji išvis 
nebūtų pateikiama tiesioginėje transliacijoje bei oficialiuose šaltiniuose ir / ar jeigu aukščiau 
nurodytuose informacijos šaltiniuose būtų akivaizdi klaida, lažybų pasiūlymas bus 
išsprendžiamas remiantis viešaisiais šaltiniais.       
 

2) Priimant sprendimus dėl statymų neatsižvelgiama į jokius pokyčius atsiradusius dėl ir / ar 
susijusius su (tačiau neapsiribojant vien tik šiais dalykais): diskvalifikacijomis, skirtomis baudomis, 
protestais, galutinai nenuspręstais dalykais ir / ar paskesniais oficialių rezultatų pakeitimais, kai 
varžybos užbaigiamos, o rezultatas (nors ir preliminarus) paskelbiamas. Jei statymai apima 
varžybas, trunkančias ilgiau nei 1 raundą / etapą (pvz.: turnyro lažybos), atsižvelgiama tik į tuos 
pakeitimus, kurie turi įtakos dar neišspręstoms lažyboms. Informaciniais tikslais toliau 
pateikiamas pavyzdys, kaip panašiose situacijose bus išsprendžiamos lažybos. Jeigu statoma 
dėl to, kad komanda pateks į turnyro pusfinalį, toks statymas bus laikomas pergalingu 
organizuojančiai asociacijai paskelbus, kad taip yra, net jeigu ta pati komanda tolimesniame 
turnyro etape dėl kokios nors priežasties bus diskvalifikuota. 
 

3) Jei šiose sąlygose koks nors žodis ar objektas paminėtas vienaskaita, tas pat galioja ir to žodžio / 
objekto daugiskaitos formai. Todėl, kai vartojamas terminas „dalyvis“, „varžovas“ ar dar koks nors 
panašus terminas, kalbama tiek apie vieną individualų žaidėją, tiek ir apie komandą kaip vieną 
subjektą. 

4) Nors imamasi visų sisteminių atsargumo priemonių, siekiant perteikti kiek galima tikslesnę 
informaciją apie įvykį taip, kaip jį yra numačiusi kontroliuojanti asociacija, bet kokia dalyvių 
išdėstymo tvarka, vietos paminėjimas ir pan. yra rodomi tik informaciniais tikslais. Šeimininkų ir 
svečių dalyvių sukeitimas vietomis ar vietų, apie kurias anksčiau buvo pranešta, pakeitimas nebus 
laikoma pakankamai svaria priežastimi atliktų statymų anuliavimui.   

5) Prieš įvykį / varžybas ar jų metu [Operatorius] gali nuspręsti parodyti su pasiūlymu susijusius 
dabartinius ar ankstesnius rezultatus, skaičiavimus ir kitą statistiką. [Operatorius] tokius duomenis 
pateikia informaciniais tikslais ir nepripažįsta bei neprisiima atsakomybės už pateiktų duomenų 
tikslumą. Visi šiuo tikslu pateikti duomenys bus laikomi neoficialiais duomenimis ir bet koks jų 
netikslumas nebus laikoma pakankamai svaria priežastimi atliktų statymų anuliavimui.  

6) Jeigu kurio nors dalyvio / įvykio / žaidimo vardas (pavadinimas) parašomi su klaida ir / ar jeigu 
vardas (pavadinimas) pasikeitė, statymai liks galioti, jei galima visiškai aiškiai suprasti ir per 
patikimus šaltinius patvirtinti, kad objektas, dėl kurio buvo atliktas statymas, yra tas pats dalyvis / 
įvykis / žaidimas, dėl kuriuo buvo ketinama statyti.    



 

7) Galutinis terminas (nutraukimo laikas), rodomas internetinėje svetainėje, yra tik informacinio 
pobūdžio.  [Operatorius] pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu iš dalies arba visiškai 
sustabdyti lažybų veiklą, jei mano, kad taip padaryti yra būtina.   
 

8) Nepriklausomai nuo starto laiko, nurodyto interneto svetainėje, atliktų ir / ar priimtų statymų 
galiojimą ar negaliojimą apsprendžia taisyklės, nurodytos [Operatoriaus] „Sportsbook“ programos 
bendrosiose sąlygose ir būtent jų <A dalies 2 – 6 paragrafuose >. 
 

9) Taikant ankstesnį punktą ir jo nepažeidžiant, [Operatorius] pasilieka teisę vien savo nuožiūra 
anuliuoti statymus, susidarius vienai iš toliau aprašytų situacijų: 

i. [Operatorius] iš savo šaltinių / tiekėjų pavėluotai gauna duomenų / vaizdo transliaciją 
ir dėl šios priežasties [Operatorius] pateikia tokius koeficientus, kurie neatspindi 
dabartinės lažybų padėties;   

ii. Yra aišku, kad statymai atlikti iš paskyrų, kurios turi prieigą prie duomenų / vaizdo 
transliacijų, kurios tuo metu nėra prieinamos [Operatoriui];   

iii. Statymai atlikti po to, kai kuris nors dalyvis įgijo tokį pranašumą, kurio, nors ir 
teoriškai, bet pakaktų kurio nors pasiūlymo koeficientui pakeisti, tačiau minėtasis 
koeficientas dar nebuvo pakeistas, kad atspindėtų dabartinę lažybų padėtį.    

 
10) Jeigu varžybos prasideda kitokiu laiku, nei nurodyta internetinėje svetainėje, tai nebus laikoma 

pakankama priežastimi statymų atšaukimui, su sąlyga, kad lygiai tokios pat varžybos yra kitos 
varžybos, numatytos abiem komandoms tame pačiame turnyre, ir kad jos yra užskaitomos kitam 
raundui / etapui, kuris buvo numatytas iš pradžių.   
 

11) Jeigu nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai organizacinė asociacija nusprendžia, kad reikia 
papildomų raundų / pratęsimo, kvalifikacinių varžybų ar visos jų serijos, kad būtų galima nustatyti 
tam tikrą klasifikaciją ir / ar varžybų baigtį, [Operatorius] atsižvelgs į papildomų varžybų / raundų / 
pratęsimo baigtį ir rezultatus, kai bus sprendžiami statymai, susiję su minėtomis varžybomis / 
klasifikacija.    
 

12) Visi pasiūlymai, susiję su varžybomis ar jų dalimis, kurios neįvyksta ar kurioms įskaitomas 
techninis rezultatas, bus anuliuojami. Statymų išsprendimo tikslais, tam tikras veiksmas 
varžybose (ar jų dalyje) bus laikomas įvykusiu, kai, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau, 
paleidžiamas žaidimo laikrodis arba kai dalyvis žaidime atlieka veiksmą, susijusį su tomis 
varžybomis (ar jų dalimi). 
 

13) Pasiūlymuose, kurie susiję su varžybomis / jų dalimis, kurios dėl kokios nors priežasties yra 
nutraukiamos, o oficiali organizacija nepaskelbia jokio rezultato per 36 valandas nuo varžybų 
starto, bus grąžinami statymai už tuos pasiūlymus, kur rezultatas dar nepaskelbtas. Statymai, su 
kuriais susijusio įvykio baigtis paaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai nepasikeistų net ir 
būsimose varžybose, bus išsprendžiami pagal nuspręstą atitinkamų įvykių baigtį.  
 

14) Jeigu bus nusprendžiama, kad nutrauktos varžybos (ar jų dalis) bus toliau tęsiamos per 36 
valandas nuo pradinės starto datos, visi statymai, susiję su pradinėmis varžybomis, liks galioti ir 
bus išsprendžiami pagal pratęstų varžybų rezultatus.  
 

15) Jei nusprendžiama, kad nutrauktos varžybos (ar jų dalis) bus pradedamos iš naujo per 36 
valandas nuo pradinio starto laiko, visi statymai, susiję su pradinėmis varžybomis, kurių nebuvo 
galima išspręsti pagal žaidimo baigtį iki nutraukimo, bus anuliuojami.  
 

16) Jeigu atsitinka taip, kad per laiko tarpą nuo tada, kai varžybos nutraukiamos, iki tada, kai 
pradinės varžybos pratęsiamos, kuris nors iš dalyvių sudalyvauja to paties turnyro varžybose su 



 

kitu priešininku, visi pradinių varžybų neišspręsti statymai bus anuliuojami, nepriklausomai nuo 
rezultatų, pasiektų pratęsus varžybas.   
 

17) Pasiūlymai, susiję su turnyro rezultatais ir / ar varžybomis / įvykiais, kurių numatyta trukmė yra 2 
ar daugiau dienų, lieka galioti, jeigu minėtas įvykis bus paskelbtas įvykusiu, o organizuojanti 
organizacija pateiks jo oficialius rezultatus per nurodytus metus. Jeigu nenurodyta kitaip, čia 
nebus atsižvelgiama į tai, ar sąraše esantis dalyvis ir / ar dalyvis, apie kurį buvo anksčiau 
paskelbta, čia dalyvauja (ar nedalyvauja) dabar / dalyvaus (nedalyvaus) ateityje.  
 

18) Jeigu varžybos neužbaigiamos iki numatytos pabaigos, o rezultatas nustatomas pagal 
asociacijos priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 36 valandas nuo varžybų pradžios, kuomet 
nutrauktos varžybos toliau pratęsiamos nėra, [Operatorius] naudosis šiuo paskelbtu rezultatu 
kaip oficialiu rezultatu, kai reikės išspręsti pasiūlymus, susijusius varžybų baigtimi ir / ar turnyro 
eiga (pvz.: varžybų koeficientas ir dalyvis, pasieksiantis kitą raundą), jeigu tas priimtas 
sprendimas nepakeičia minėtų lažybų pasiūlymų baigties tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Tokiu atveju statymai bus grąžinami. (Pavyzdžiui, A komanda 2-0 pirmauja prieš komandą B 
varžybose dėl geriausio 5 žemėlapių rezultato ir komanda B pasiduoda: asociacija paskelbia 
komandą A varžybų nugalėtoja = statymai galioja. Tuo tarpu jeigu tos pačios varžybos dėl 
geriausio 5 žemėlapių rezultato nutraukiamos rezultatui esant 1-1, o asociacija kurią nors 
komandą paskelbia nugalėtoja, statymai anuliuojami). Galioti lieka tik tie pasiūlymai, su kuriais 
susijusių įvykių baigtis išaiškėjo prieš varžybų nutraukimą ir tai negalėtų pasikeisti nepaisant 
būsimų varžybų. Šie pasiūlymai išsprendžiami pagal nuspręstą atitinkamų įvykių baigtį.    
 

19) Lažybų pasiūlymai, susiję su skaičiavimais (pvz.: iš viso nužudymų), ir bet kurie kiti pasiūlymai, 
susiję su konkrečia terminologija, bus išsprendžiami remiantis apibrėžimu pagal kurį 
kontroliuojanti įstaiga pateikia minėtąją statistiką. [Operatorius] nepripažins jokių skundų, 
atsirandančių dėl asmeninės tam tikrų terminų interpretacijos, nebent būtų pateikiami neginčijami 
įrodymai.  
 

20) Jeigu nenurodyta kitaip, lažinantis dėl laimėtojo arba vietos, statymai už atitinkamą baigtį ar 
dalyvį negrąžinami, jeigu dalyvis dėl kokios nors priežastis varžybose nedalyvauja, iš jų yra 
diskvalifikuojamas ir / ar iš jų pasitraukia (tiek prieš varžybas, tiek ir jų metu). [Operatorius] 
pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriose varžybose taikyti „Tattersalls“ 4 taisyklę, paaiškintą 
[Operatoriaus] „Sportsbook“ bendrųjų sąlygų <B dalies, 6 paragrafe>. Tai bus nurodyta kartu su 
pasiūlymu statyti.   
 

21) Kai pateikiamas pasiūlymas dėl vieno dalyvio pasirodymo tam tikrose varžybose / per tam tikrą 
laikotarpį (pavyzdžiui, komandos X progresas turnyre), reikia, kad po to, kai statymas yra atliktas 
ir / ar priimtas, tame pasiūlyme įvardintas dalyvis bent vieną kartą aktyviai sudalyvautų tame 
pasiūlyme paminėtų varžybų / laikotarpio kitame etape. 
 

22) Statymai negrąžinami, net jei pergalinga varžybų / rungtynių baigtis yra dalyvis / rezultatas, kuris 
nebuvo numatytas lažybų tikslais. Paskyros savininkas visuose statymų pasiūlymuose gali 
pasiteirauti, kiek kainuotų lažintis dėl sąraše nepateikto dalyvio / baigties. [Operatorius] pasilieka 
teisę savo nuožiūra tokius prašymus atmesti.  
 

23) Jei pasiūlymo esmė – lyginti dviejų ar daugiau dalyvių pasirodymus per tam tikrą laikotarpį ar tam 
tikrų varžybų metu, pagal tokius pasiūlymus atlikti statymai išsprendžiami tik remiantis nurodytų 
dalyvių rezultatais ir nepaisant jokių kitų tų varžybų dalyvių rezultatų.  
 

24) Jei dalyvis dėl kokios nors priežasties diskvalifikuojamas, suspenduojamas ar jam uždraudžiama 
dalyvauti paskesnėje varžybų ar turnyro dalyje ar tarpsnyje (įskaitant ir savanorišką 



 

pasitraukimą), bus laikoma, kad diskvalifikacija įvyko tada, kai apie ją oficialiai paskelbiama. 
Ankstesni rezultatai nebus pakeičiami, nepaisant jokių pokyčių dėl pirmiau paminėtų veiksmų.    
 

25) Lažinantis dėl laimėtojo ar vietos, jeigu laikoma, kad du ar daugiau dalyvių pasiekė tą patį 
rezultatą, o organizacinė asociacija neatskiria jų klasifikacijos, bus taikoma taip vadinamoji „Dead 
heat“ taisyklė, aprašyta [Operatoriaus] „Sportsbook“ bendrųjų sąlygų <B dalies, 5 paragrafo, 14 
punkte>. 
 

26) [Operatorius] grąžins statymus už pasiūlymus, kur lyginami dviejų dalyvių pasiekimai  / pasirodymai 
per tam tikrą laiko tarpą (pvz.: geriausia galutinė pozicija turnyre, varžybų nugalėtojas, X žemėlapio 
nugalėtojas), susidarius vienai iš šių situacijų: 

i. Nepasiūlytas lygiųjų koeficientas, o organizacinė asociacija nesinaudoja 
konkrečiomis laimėtojo nustatymo procedūromis / pratęsimu / papildomais raundais, 
kad būtų paskelbiamas varžybų / pasiūlymo laimėtojas ar suskirstomi dalyviai, 
pasiekę tokį pat rezultatą;   

ii. Atlikus ir / ar priėmus statymą, kuris nors iš įvardintų dalyvių nebedalyvauja 
paskesniame tų varžybų ar jų dalies etape;  

iii. Nei vienas iš įvardintų dalyvių neįtraukiamas į atitinkamą klasifikaciją;  
iv. Atlikus ir / ar priėmus statymą nusprendžiama, kad nei vienas iš įvardintų dalyvių 

neįgyvendino nurodyto reikalavimo ir nepasiūlytas koeficientas susiklosčiusiai 
baigčiai.    

 
27) Pasiūlymai, kur lyginami trijų dalyvių pasiekimai / pasirodymai, bus išsprendžiami taip, kaip 

nurodyta aukščiau esančiame punkte. Išimtis taikoma tik tada, kai du ar daugiau dalyvių dalijasi 
ta pačia galutine pozicija. Tokiais atvejais bus taikoma taip vadinamoji „Dead heat“ taisyklė, 
aprašyta [Operatoriaus] „Sportsbook“ bendrųjų sąlygų <B dalies, 5 paragrafo, 14 punkte>.   
 

28) Lažybų dėl laimėtojo ar vietos taisyklės taikomos pasiūlymams, kur lyginami keturių ar daugiau 
dalyvių pasiekimai / pasirodymai, išskyrus tuos pasiūlymus, kurie priskiriami „grupės lažyboms“. 
Tokiais atvejais statymai yra grąžinami, jeigu po to, kai statymas yra atliktas ir / ar priimtas, bent 
vienas iš įvardintų dalyvių dėl kokios nors priežasties daugiau aktyviai nebedalyvauja.   
 

29) Išskyrus tuos atvejus, kai pasiūlymo baigtis išsprendžiama dar prieš paskelbiant apie kokius nors 
pokyčius, statymai dėl tam tikro įvykio / bendro tam tikrų įvykių skaičiaus (pvz.: pirmasis dalyvis, 
laimėsiantis X raundus, daugiau / mažiau sužaistų žemėlapių) arba dėl tam tikro įvykio dalyvių 
tarpe persvaros / skirtumo (pvz.: žemėlapio handikapas, tikslus žemėlapio rezultatas varžybose) 
bus anuliuojami, jeigu varžybų formatas visiškai pakeičiamas taip, kad tie pokyčiai gali turėti 
įtakos tokių įvykių skaičiavimams ir jų atitinkamiems koeficientams. Čia kalbama apie tačiau 
neapsiribojama situacijomis, kuomet suplanuotų žemėlapių skaičius pakeičiamas iš prieš tai 
numatyto nelyginio žemėlapių skaičiaus (pvz.: geriausias iš 1/3/5) į lyginį žemėlapių skaičių (pvz.: 
geriausias iš 2/4/6) ir atvirkščiai. Statymai liks galioti ir bus atitinkamai išsprendžiami tais atvejais, 
kai pokyčiai, apie kuriuos paskelbiama, nebus reikšmingi tam konkrečiam pasiūlymui (pvz.: 
varžybų koeficientas liks galioti, jei suplanuotų žemėlapių skaičius pakeičiamas iš anksčiau 
paskelbtų 3 į 5) arba kai pasiūlymas jau bus išspręstas dar prieš paskelbiant apie kokius nors 
pokyčius. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip panašiose situacijose būtų išsprendžiamos lažybos. 
Jei statoma ant „Laimės 1-ąjį žemėlapį“, toks statymas liks galioti, jei varžybos pasikeis iš 3 
žemėlapių į 5 žemėlapius. Tačiau „Daugiau/mažiau“ statymas dėl bendro žemėlapių skaičiaus 
varžybose tokioje situacijoje bus anuliuojamas.   
 

30) Jeigu [Operatorius] klaidingai pasiūlo koeficientus ir ribines linijas, remiantis kitokiu žemėlapių / 
žaidimų / raundų skaičiumi nei iš tiesų numatyta, statymai dėl tam tikro įvykio / bendro tam tikrų 
įvykių skaičiaus (pvz.: pirmasis dalyvis, laimėsiantis X raundus, daugiau / mažiau sužaistų 



 

žemėlapių) arba dėl tam tikro įvykio dalyvių tarpe persvaros / skirtumo (pvz.: žemėlapio 
handikapas, tikslus žemėlapio rezultatas varžybose) bus anuliuojami, jeigu varžybų formatas 
visiškai pakeičiamas taip, kad tie pokyčiai gali turėti įtakos tokių įvykių skaičiavimams ir jų 
atitinkamiems koeficientams. Čia kalbama apie tačiau neapsiribojama situacijomis, kuomet 
suplanuotų žemėlapių skaičius pakeičiamas iš prieš tai numatyto nelyginio žemėlapių skaičiaus 
(pvz.: geriausias iš 1/3/5) į lyginį žemėlapių skaičių (pvz.: geriausias iš 2/4/6) ir atvirkščiai. 
Statymai liks galioti ir bus atitinkamai išsprendžiami tais atvejais, kai pasitaikę netikslumai nebus 
reikšmingi tam konkrečiam pasiūlymui (pvz.: varžybų koeficientas liks galioti, jei paskelbiama, 
kad suplanuotų žemėlapių skaičius yra 3, nors iš tikrųjų jis yra 5) arba kai pasiūlymas jau bus 
išspręstas dar prieš paskelbiant apie kokius nors pokyčius. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip 
panašiose situacijose būtų išsprendžiamos lažybos. Jei statoma ant „Laimės 1-ąjį žemėlapį“, toks 
statymas liks galioti, jei skelbiama apie 3 žemėlapių varžybas, nors iš tiesų vyksta 5 žemėlapių 
varžybos. Tačiau „Daugiau/mažiau“ statymas dėl bendro žemėlapių skaičiaus varžybose tokioje 
situacijoje bus anuliuojamas.     
 

31) Tam tikrų varžybų metu [Operatorius] savo nuožiūra gali nuspręsti pasiūlyti statyti už mažiau 
dalyvių, taip pat gali pasiūlyti statymo parinktis „bet koks kitas“, „aikštė“ ir pan. Ši parinktis apima 
visus į sąrašą neįtrauktus dalyvius, išskyrus tuos, kurie konkrečiai nurodomi kaip galimi. 
[Operatorius] pasilieka teisę vėliau į sąrašą įtraukti / nurodyti daugiau dalyvių. Jeigu pergalinga 
lažybų baigtimi pripažįstami naujai į sąrašą įtraukti dalyviai, bus laikoma, kad sąraše jų nebuvo iki 
tol, kol jie nebuvo į jį įtraukti, ir lažybos bus išsprendžiamos atitinkamai.    
 

32) Pasiūlymai, susiję su dalyvio pasirodymu konkrečiose varžybose ar per konkretų laikotarpį (pvz.: 
komanda X prieš aikštę, nugalėtojas be komandos X), bus anuliuojami, jei po to, kai statymas yra 
atliktas ir / ar priimtas, tame pasiūlyme įvardinti dalyviai bent vieną kartą aktyviai nesudalyvauja 
tame pasiūlyme paminėtų varžybų / laikotarpio paskesniame etape. 
 

33) Jeigu prasidedant varžyboms dalyvių skaičius jose yra kitoks nei numatyta varžybų reglamente 
(pvz.: kuri nors komanda pradeda varžybas turėdama tik  4 žaidėjus vietoj numatytų 5), visi 
statymai bus anuliuojami. Jeigu kuri nors komanda iškart ir / ar visam laikui varžybose netenka 
kažkiek žaidėjų jau po to, kai varžybos prasidėjo su varžybų reglamente numatytu dalyviu 
skaičiumi, statymai lieka galioti.   
 

34) Varžybose, kuriose dalyviai žaidžia naudodamiesi kitu / klaidingu slapyvardžiu ar atsargine 
paskyra (angl. smurf account), statymai vis tiek lieka galioti, nebent tampa akivaizdu, kad tai yra 
ne tas žaidėjas, kuris turėjo dalyvauti šiose varžybose. Tokiais atvejais, statymai bus anuliuojami.   
 

35) Jeigu statoma dėl komandos, statymai lieka galioti, nepriklausomai nuo to, kokius žaidėjus kaip 
savo dalyvius naudoja ta komanda. Jeigu organizacinė asociacija nusprendžiama, kad galima 
leisti komandai žaisti su dubleriu ar atsarginiu žaidėju, visi statymai lieka galioti, jei paskelbiamas 
oficialus rezultatas.  
 

36) Jeigu prieš pagrindinį turnyrą vyksta kokia nors kvalifikacija, ta kvalifikacija yra laikoma minėtų 
varžybų dalimi. Dėl to bet koks dalyvis, eliminuojamas kvalifikacijos etapo metu, laikomas 
pralaimėjusiu bet kam, kas iš anksto kvalifikavosi arba kvalifikacijos etapą įveikė sėkmingai.    
 

37) Jei statymuose nurodomi tam tikri laikotarpiai, jie turi būti interpretuojami taip: „per pirmąsias 30 
minučių” apima viską, kas nutinka iki 0 val. 29 min. 59 sek.; „tarp 10 ir 20 minutės” apima viską, 
kas nutinka nuo 10 min. 0 sek. iki 19 min. 59 sek. 
 



 

38) Statymuose, susijusiuose su trukme, atsižvelgiama į tikslų žemėlapio / raundo / varžybų laiką. 
Pavyzdžiui, jei statymuose minima „daugiau nei 30,5 min. žemėlapyje“, „daugiau nei“ baigtis bus 
pasiekiama tada, kai nurodytame žemėlapyje bus praėję 30 su puse minučių.   
 

39) Bet kokia nuoroda į taip vadinamąją „nugalėtojų“ ir / ar aukštesniąją (angl. „Upper Bracket“) grupę 
lieka galioti, nepriklausomai nuo to, ar, remiantis varžybų taisyklėmis, kuriam nors dalyviui 
suteikiami žemėlapiai ir / ar kiti privalumai. 

 
 
 

2. Konkrečių žaidimų taisyklės 
 

A. Call of Duty 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.   

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žemėlapius.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį kontroliuojanti 
asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / nutraukimo, bus lemiamas 
veiksnys išsprendžiant lažybas. Lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
sprendimus, susijusius su (įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, 
pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais ir pan.   

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami.  

(ii) Serijos 
baigtis 

• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių varžybų / 
jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame pačiame 
turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai.   

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį kontroliuojanti 
asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / nutraukimo, bus lemiamas 
veiksnys išsprendžiant lažybas. Lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
sprendimus, susijusius su (įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, 
pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 



 

taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žemėlapius.  

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, nepriklausomai 
nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai 
statoma dėl „daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos 
nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo.   

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žemėlapius. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo išspręsta 
tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / 
papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šių 
papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius.  

(vi) Trukmė 
• Jei statoma dėl trukmės, sprendžiant tokius pasiūlymus bus atsižvelgiama ir į 

laiką, kiek užtruks pratęsimas / papildomų žemėlapių sužaidimas, kai jų prireikia 
varžybų (ar jų dalies) baigčiai nustatyti.  

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, kad 
statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar prieš 
pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau negalėtų 
pateikti kitokio rezultato.  

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žemėlapis 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ 
(angl. „Upper bracket“) grupės, lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio 
trukmė bus laikoma „0“ (nulis) minučių. 

(vii) Žemėlapis 
X 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.  

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį.  

(viii) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantis 
X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys tam tikrą 
iš anksto numatytų sąlygų skaičių. Jeigu lažybų pasiūlyme negalima pasirinkti 
lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai situacijai, kai nei vienas iš 
dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, statymai bus grąžinami.    

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar 
prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato.  



 

(ix) „Ace” 
• Tokie statymų pasiūlymai susiję su tuo, ar vienas dalyvis kuriame nors varžybų 

raunde (ar jų dalyje) sugebės vienas pats išžudyti visą priešininkų komandą.    

 • Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

 • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar 
prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(x) Nužudymai • Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(xi) Žaidėjo 
atlikti 
nužudymai 

• Tokie statymai susiję su tuo, kiek nužudymų pasiūlyme nurodytose 
varžybose (ar jų dalyje) atlieka įvardintas žaidėjas.   

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato.  

 

B. CS: GO 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žemėlapius.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį kontroliuojanti 
asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / nutraukimo, bus lemiamas 
veiksnys išsprendžiant lažybas. Lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
sprendimus, susijusius su (įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, 
pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais ir pan.  

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos 
baigtis 

• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių varžybų / 
jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame pačiame 
turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai. 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje visose tos serijos varžybose.  



 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį kontroliuojanti 
asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / nutraukimo, bus lemiamas 
veiksnys išsprendžiant lažybas. Lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
sprendimus, susijusius su (įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, 
pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami.   

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žemėlapius.  

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai statoma dėl „daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo pasiekta tuo 
metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo.  

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame numatytame 
žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žemėlapius.  

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo išspręsta 
tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo.  

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / 
papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šių 
papildomų žaidimų rezultatus.  

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. 

(vi) Žemėlapis 
X 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) baigčiai 
nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį. 

(vii) Iš viso 
raundų 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais atvejais, kai 
varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, nepriklausomai 
nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai 
statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai 
varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos 
remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

• Jeigu pasiūlyme yra kokia nors nuoroda į pilną pirkimą (angl. „Full Buy”), tam 
kad statymai galiotų, privaloma šį pilno pirkimo (angl. „Full Buy“) veiksmą atlikti.  



 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žemėlapis 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ grupės, lažybų 
išsprendimo tikslais tai bus užskaitoma kaip „0“ (nulis) raundų.  

(viii) Raundo 
handikapas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais atvejais, kai 
varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, nepriklausomai 
nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai 
statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai 
varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, 
remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

• Jeigu pasiūlyme yra kokia nors nuoroda į pilną pirkimą (angl. „Full Buy”), tam 
kad statymai galiotų, privaloma šį pilno pirkimo (angl. „Full Buy“) veiksmą atlikti. 

(ix) Raundas X 
• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 

baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Jeigu pasiūlyme yra kokia nors nuoroda į pilną pirkimą (angl. „Full Buy”), tam 
kad statymai galiotų, privaloma šį pilno pirkimo (angl. „Full Buy“) veiksmą 
atlikti. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą raundą. 

(x) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantis 
X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys tam 
tikrą iš anksto numatytų sąlygų skaičių.  Jeigu lažybų pasiūlyme negalima 
pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai situacijai, kai nei 
vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, statymai bus grąžinami. 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(xi) Nužudymai • Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomų žemėlapių, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

 • Išsprendžiant lažybas bus skaičiuojami visi nužudymai, įvykę po to, kai 
bomba sprogsta arba yra išimamas jos sprogdiklis tarp raundų.  

 

C. Dota 2 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas. Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 



 

bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, 
pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos 
baigtis 

• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 
varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame 
pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, 
pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žemėlapiai. 
Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl „daugiau / mažiau“ ir ta riba 
jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent 
taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žemėlapiai. 
Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, 
kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka 
būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki 
varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. 

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 

kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žemėlapis 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, lažybų 
išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus laikoma „0“ (nulis) minučių. 



 

(vii) Žemėlapis X 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį. Jeigu žemėlapio 

žaidimas baigiasi kurios nors komandos pasidavimu, bus laikoma, kad jis yra 
užbaigtas ir lažybos bus atitinkamai išsprendžiamos.    

(viii) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantis 
X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys tam tikrą 
iš anksto numatytų sąlygų skaičių.  Jeigu lažybų pasiūlyme negalima 
pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai situacijai, kai nei 
vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, statymai bus grąžinami. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(ix) Nužudymai / 
nužudymų 
serija 

• Sprendžiant statymus, susijusius su nužudymais ir / ar nužudymų serija, bus 
atsižvelgiama tik į tuo nužudymus, kuriuos atliks dalyviai iš priešininkų 
komandos. Tokie nužudymai, kuriuos atliks ne priešininkų komandos dalyvis, 
nebus skaičiuojami lažybų sprendimo tikslais.  

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(x) „Rampage / 
Ultra-Kill“ 

• Statymuose, susijusiuose su „Rampage/Ultra-Kill“, bus laikoma, kad toks 
veiksmas atliktas tik tuomet, kai apie tai varžybose (ar atitinkamoje jų dalyje, 
su kuria susijęs statymas) bus pranešama ekrano juostoje.   

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(xi) Padėjimai • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žemėlapis skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, 
lažybų išsprendimo tikslais tokio papildomo žemėlapio padėjimų (angl. 
„Assists“) skaičius bus „0“ (nulis). 

(xii) Pastatai • Lažybų išsprendimo tikslais „pastatais“ šiame žaidime laikomi: kareivinės 
(„Barracks“), šventyklos („Shrines“) ir bokštai („Towers“). Sprendžiant 
statymus bus atsižvelgiama į šių minėtųjų pastatų  „Denied“ sugriovimą. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 



 

(xiii) Žaidimo 
įvykiai, daiktai 
ir „NPC“ 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. Čia kalbama apie 
šiuos žaidimo įvykius, daiktus ir NPC: 

• „Aegis“ 

• „Buyback“ 

• „Courier“ 

• „Divine Rapier“ 

• „Mega-creeps“  

• Tam tikro lygio viršūnės pasiekimas 

• „Roshans“ 

• [Operatorius] pasilieka teisę prie šių aukščiau išvardintų žaidimo įvykių, 
daiktų ir NPC kategorijų pridėti ir tiek papildomų dalykų, kiek atrodo 
reikalinga.    

 

D. Dragon Ball 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmosios numatytos 
žaidynės. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, 
papildomos žaidynės skiriamos dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” 
grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
minėtuosius rezultatus.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos 
baigtis 

• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 
varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame 
pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmasis numatytas žaidimas 
visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso 
žaidimų 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas žaidimas. 
Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi 
žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ grupės. 
Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
žaidimus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žaidimai. Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl „daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo 



 

pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, 
lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

(iv) Žaidimų 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas žaidimas. 
Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi 
žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės. 
Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žaidimai. Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo 
išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, 
lažybos bus išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žaidimus.  

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 

kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar 
prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žaidimas 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ grupės, lažybų 
išsprendimo tikslais tokio žaidimo trukmė bus laikoma „0“ (nulis) minučių.  

(vii) Žaidimas X / 
Raundas X 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žaidimą / raundą.  

(viii) Iš viso 
raundų 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo 
pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, 
lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žaidimas / 
raundai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ grupės, lažybų 
išsprendimo tikslais tai bus užskaitoma kaip „0“ (nulis) raundų.  

(ix) Raundo 
handikapas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo 
išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, 
lažybos bus išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

 

E. FIFA 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, pasiektais per pagrindinį 
laiką. Jeigu kitaip nenurodoma pasiūlyme, lažybų išsprendimo tikslais nebus 
atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus per papildomą laiką.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 



 

išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Toliau 
keliausianti 
komanda 

• Jeigu pasiūlymo baigčiai nustatyti prireiktų papildomo laiko (pratęsimo) ir jeigu 
pačiame pasiūlyme nenurodyta kitaip, lažybų išsprendimo tikslais bus 
atsižvelgiama į per papildomą žaidimą pasiektus rezultatus.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

(iii) Iš viso 
įvarčių 

• Lažybų baigtis bus išsprendžiama remiantis per pagrindinį varžybų laiką 
pasiektais rezultatais. Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, lažybų išsprendimo 
tikslais nebus atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus per papildomą laiką 
(pratęsimą).  

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar 
prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(iv) Handikapas 
• Lažybų baigtis bus išsprendžiama remiantis per pagrindinį varžybų laiką 

pasiektais rezultatais. Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, lažybų išsprendimo 
tikslais nebus atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus per papildomą laiką 
(pratęsimą). 

• Kad statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaistos visos varžybų dalys, su 
kuriomis susijęs pasiūlymas.  

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Lažybų baigtis bus išsprendžiama remiantis per pagrindinį varžybų laiką 
pasiektais rezultatais. Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, lažybų išsprendimo 
tikslais nebus atsižvelgiama į rezultatus, pasiektus per papildomą laiką 
(pratęsimą). 

• Kad statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaistos visos varžybų dalys, su 
kuriomis susijęs pasiūlymas. 

 

F. Hearthstone 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes jis baigėsi lygiosiomis, lažybų 
išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šio žaidimo rezultatus. Bus 
atsižvelgiama į peržaisto žaidimo rezultatus.  

(ii) Iš viso 
žaidimų 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmasis numatytas žaidimas. 
Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi 
žaidimai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
rezultatus.  

• Kuris nors žaidimas, kurį reikės peržaisti dėl lygaus rezultato, bus 
skaičiuojamas kaip 1 žaidimas. 



 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žaidimus. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl „daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo 
pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, 
lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

(iii) Žaidimų 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmasis numatytas žaidimas. 
Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi 
žaidimai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais 
atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius 
rezultatus. 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes atsiduriama aklavietėje, pradinio 
žemėlapio rezultatas bus anuliuojamas. Lažybų išsprendimo tikslais bus 
atsižvelgiama į peržaisto žemėlapio rezultatus.  

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žaidimus. Tais atvejais, 
kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo 
išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, 
lažybos bus išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų 
nutraukimo. 

(iv) Žaidimas X 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žaidimą. 

 

G. Heroes of the Storm 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, 
pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos baigtis 
• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 

varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame 
pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, 
pasidavimais ir pan. 

 
• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 

tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 



 

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti 
žemėlapiai. Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai 
bus anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl „daugiau / mažiau“ ir ta 
riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka 
būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki 
varžybų nutraukimo. 

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti 
žemėlapiai. Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai 
bus anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, 
kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka 
būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki 
varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. 

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 

sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo 
nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo 
tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žemėlapis skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, 
lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus laikoma „0“ (nulis) 
minučių. 

(vii) Žemėlapis X 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį. 

(viii) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantisX 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys tam 
tikrą iš anksto numatytų sąlygų skaičių.  Jeigu lažybų pasiūlyme negalima 
pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai situacijai, kai 
nei vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, statymai bus 
grąžinami. 

 • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

 • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 



 

(ix) Nužudymai / 
Nužudymų 
serija 

• Sprendžiant statymus, susijusius su nužudymais ir / ar nužudymų serija, 
bus atsižvelgiama tik į tuo nužudymus, kuriuos atliks dalyviai iš priešininkų 
komandos. Tokie nužudymai, kuriuos atliks ne priešininkų komandos 
dalyvis, nebus skaičiuojami lažybų sprendimo tikslais. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato 

(x) Žaidimo 
įvykiai, daiktai 
ir „NPC“ 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo 
nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo 
tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. Čia kalbama apie šiuos 
žaidimo įvykius, daiktus ir „NPC“:  

 Tikslai 

 Tam tikro lygio viršūnės pasiekimas 

 

Visose su tikslais susijusiose varžybose atsižvelgiama tik į konkrečius 
tam tikro žemėlapio tikslus. Lažybų išsprendimo tikslais pergalė 
žemėlapyje nebus laikoma vienu iš tikslų. Jeigu lažybų pasiūlyme 
negalima pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai 
situacijai, kai nei vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, 
statymai bus grąžinami. 

• [Operatorius] pasilieka teisę prie šių aukščiau išvardintų žaidimo įvykių, 
daiktų ir NPC kategorijų pridėti ir tiek papildomų dalykų, kiek atrodo 
reikalinga. 

 

H. League of Legends 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos 
baigtis 

• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 
varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame 
pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, pasidavimais 
ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose tokia 
galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 



 

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žemėlapiai. 
Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus 
tuos atvejus,  kai statoma dėl  „daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo pasiekta 
tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

 
• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žemėlapiai. 

Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus anuliuojami, 
nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus 
tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo išspręsta 
tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. 

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 

kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar 
prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. Lažybų išsprendimo tikslais laikoma, kad 
žaidimas pasibaigia iškart, kai sunaikinamas Nexus. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žemėlapis 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, lažybų 
išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus laikoma „0“ (nulis) minučių. 

(vii) Žemėlapis X 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį. Jeigu žemėlapio 

žaidimas baigiasi kurios nors komandos pasidavimu, bus laikoma, kad jis yra 
užbaigtas ir lažybos bus atitinkamai išsprendžiamos. 

(viii) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantis 
X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys tam tikrą iš 
anksto numatytų sąlygų skaičių.  Jeigu lažybų pasiūlyme negalima pasirinkti 
lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai situacijai, kai nei vienas iš 
dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, statymai bus grąžinami. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, kad 
statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar prieš 
pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau negalėtų 
pateikti kitokio rezultato. 

(ix) „Ace“ • Tokie statymų pasiūlymai susiję su tuo, ar vienas dalyvis sugebės vienas 
nužudyti paskutinį gyvą priešininkų komandos čempioną.  

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, kad 
statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar prieš 
pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau negalėtų 
pateikti kitokio rezultato. 



 

(x) Nužudymai/ 
Nužudymų 
serija 

• Sprendžiant statymus, susijusius su nužudymais ir / ar nužudymų serija, bus 
atsižvelgiama tik į tuo nužudymus, kuriuos atliks dalyviai iš priešininkų 
komandos. Lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į nužudymus, su 
kuriais nesusiję priešininkai  (taip vadinamosios „Executions“). 

 • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, kad 
statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta dar prieš 
pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau negalėtų 
pateikti kitokio rezultato. 

(xi) Padėjimai • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žemėlapis 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, lažybų 
išsprendimo tikslais tokio papildomo žemėlapio padėjimų (angl. „Assists“) 
skaičius bus „0“ (nulis).  

(xii) Pastatai • Lažybų išsprendimo tikslais „pastatais“ šiame žaidime laikomi: bokšteliai 
(angl. „Turrets) ir slopintuvai (angl. „Inhibitors“). Jeigu minėtieji pastatai 
sugriaunami, visada laikoma, kad juos sugriovė priešininkai.  

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(xiii) Žaidimo 
įvykiai, 
daiktai ir 
„NPC” 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. Čia kalbama apie šiuos žaidimo įvykius, 
daiktus ir „NPC“: 

 „Barons“ 

 „Dragons“ 

 Tam tikro lygio viršūnės pasiekimas 

 „Rift Herald“ 

• [Operatorius] pasilieka teisę prie šių aukščiau išvardintų žaidimo įvykių, 
daiktų ir NPC kategorijų pridėti ir tiek papildomų dalykų, kiek atrodo 
reikalinga. 

 

I. Overwatch 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.  

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, 
pasidavimais ir pan. 



 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos 
baigtis 

• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 
varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias tame 
pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys dalyviai. 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.  

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje visose tos serijos varžybose. 

 
• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 

kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su (įskaitant, 
bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš varžybų, 
pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) 
grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
minėtuosius žemėlapius.  

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žemėlapiai. 
Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir ta 
riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka 
būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki 
varžybų nutraukimo. 

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.  

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis 
varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ (angl. „Upper bracket“) 
grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į 
minėtuosius žemėlapius 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti žemėlapiai. 
Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl handikapo ribinės linijos, 
kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka 
būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki 
varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / 
papildomų žemėlapių, lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šių 
papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus žemėlapius. 



 

(vi) Trukmė 
• Jei statoma dėl trukmės, sprendžiant tokius pasiūlymus bus atsižvelgiama ir 

į laiką, kiek užtruks pratęsimas / papildomų žemėlapių sužaidimas, kai jų 
prireikia varžybų (ar jų dalies) baigčiai nustatyti.  

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti sužaistos, 
kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau buvo nuspręsta 
dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis žaidimo tęsimas jau 
negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas žemėlapis 
skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų ir / ar „aukštesniosios“ 
(angl. „Upper bracket“) grupės, lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio 
trukmė bus laikoma „0“ (nulis) minučių.  

(vii) Žemėlapis X 
• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 

baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.. 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį. 

(viii) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantis 
X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys tam 
tikrą iš anksto numatytų sąlygų skaičių.  Jeigu lažybų pasiūlyme 
negalima pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai 
situacijai, kai nei vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, 
statymai bus grąžinami. 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų 
rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(ix) Nužudymai/ 
Nužudymų 
serija 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų 
rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(x) Žaidėjo atlikti 
nužudymai 

• Tokie statymai susiję su tuo, kiek nužudymų pasiūlyme nurodytose 
varžybose (ar jų dalyje) atlieka įvardintas žaidėjas. 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų dalies) 
baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo / papildomo žemėlapio, lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų 
rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

 

J. PUBG 
 



 

(i) Varžybų 
nugalėtojas 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Lažybų išsprendimo tikslais varžybų nugalėtoju laikomas paskutinis likęs 
žmogus / duetas / komanda.    

(ii) Serijos baigtis 
• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 

varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias 
tame pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys 
dalyviai. Lažybų išsprendimo tikslais serijos nugalėtoju laikomas 
žmogus / duetas / komanda, surinksianti daugiausia taškų šios serijos 
varžybose. Išsprendžiant lažybas taip pat bus atsižvelgiama į 
papildomus žemėlapius, 1 prieš 1 žaidimus ir / ar papildomus žaidimus, 
kuriuos kontroliuojanti asociacija gali pridėti, siekdami išsiaiškinti 
nugalėtoją.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Jeigu nutinka taip, kad po papildomo žaidimo, kurį kontroliuojanti 
asociacija parinko, kad išsiaiškintų nugalėtoją, pasiūlymas baigiasi 
lygiosiomis, o tokia galima baigtis pasiūlyme nebuvo pateikta, atlikti 
statymai bus grąžinami. 

(iii) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys (įskaitant ir 

papildomus žaidimus, siekiant išsiaiškinti nugalėtoją) privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(iv) Pirmasis X / 
Pirmasis, 
pasiekiantis X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys 
tam tikrą iš anksto numatytų sąlygų skaičių. Jeigu lažybų pasiūlyme 
negalima pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai 
situacijai, kai nei vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, 
statymai bus grąžinami. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(v) Nužudymai • Sprendžiant statymus, susijusius su nužudymais ir / ar nužudymų serija, 
bus atsižvelgiama tik į tuo nužudymus, kuriuos atliks dalyviai iš 
priešininkų komandos. Tokie nužudymai, kuriuos atliks ne priešininkų 
komandos dalyvis, nebus skaičiuojami lažybų sprendimo tikslais. 

 • Galioja bendra taisyklė, kad į „raudonojoje zonoje“ atliktus nužudymus 
nebus atsižvelgiama lažybų išsprendimo tikslais. Jeigu nužudymas bus 
atliekamas su transporto priemone (automobiliu, sunkvežimiu, dviračiu, 
valtimi ar greitaeigiu kateriu), jis bus priskiriamas tai komandai, kuri ta 
transporto priemone tuo metu naudojosi.   

 • Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

 

K. Rocket League 
 



 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų 
dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo, lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos baigtis 
• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų 

dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo, lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

(iii) Iš viso įvarčių 
• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų 

dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo, lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(iv) Handikapas 
• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų 

dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo, lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, turi būti sužaistos visos varžybų, su kuriomis 
susijęs pasiūlymas, dalys.   

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip, tais atvejais, kai varžybų (ar jų 
dalies) baigčiai nustatyti prireikia pratęsimo, lažybų išsprendimo tikslais 
bus atsižvelgiama į šių papildomų žaidimų rezultatus. 

• Kad statymai galiotų, turi būti sužaistos visos varžybų, su kuriomis 
susijęs pasiūlymas, dalys. 

 

L. Starcraft 2 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, 
vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami 
dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais 
lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 



 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes jis baigėsi lygiosiomis, 
lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šio žaidimo 
rezultatus. Bus atsižvelgiama į peržaisto žaidimo rezultatus. 

(ii) Serijos baigtis 
• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 

varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias 
tame pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys 
dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes jis baigėsi lygiosiomis, 
lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šio žaidimo 
rezultatus. Bus atsižvelgiama į peržaisto žaidimo rezultatus.. 

(iii) Iš viso 
žemėlapių 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, 
vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami 
dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais 
lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Žemėlapis, kurį prireiks peržaisti, nes atsiduriama aklavietėje, bus 
užskaitomas tik kaip 1 žemėlapis. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti 
žemėlapiai. Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, 
statymai bus anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio 
kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai 
statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, 
kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(iv) Žemėlapio 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų žaidimas pirmame 
numatytame žemėlapyje. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, 
vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami 
dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais 
lažybų išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes jis baigėsi lygiosiomis, 
lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šio žaidimo rezultatus. 
Bus atsižvelgiama į peržaisto žaidimo rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad būtų sužaisti visi numatyti 
žemėlapiai. Tais atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, 
statymai bus anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio 
kontroliuojančios asociacijos sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai 
statoma dėl handikapo ribinės linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, 
kai varžybos nutraukiamos. Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus 
išsprendžiamos, remiantis rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes jis baigėsi lygiosiomis, 
lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šio žaidimo 
rezultatus. Bus atsižvelgiama į peržaisto žaidimo rezultatus. 



 

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 

sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Jeigu kurį nors žemėlapį reikės peržaisti, nes atsiduriama aklavietėje, 
pradinio žemėlapio rezultatas bus anuliuojamas. Lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į peržaisto žemėlapio rezultatus . 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žemėlapis skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” 
grupės, lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus 
laikoma „0“ (nulis) minučių. 

(vii) Žemėlapis X 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visą įvardintą žemėlapį. 

• Jeigu kurį nors žaidimą reikės peržaisti, nes jis baigėsi lygiosiomis, 
lažybų išsprendimo tikslais nebus atsižvelgiama į šio žaidimo 
rezultatus. Bus atsižvelgiama į peržaisto žaidimo rezultatus.. 

• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 
sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

(viii) Pirmasis X / 
Pirmas, 
pasieksiantis X 

• Tokie statymai susiję su tuo, kuris dalyvis pirmasis pasieks / įvykdys 
tam tikrą iš anksto numatytų sąlygų skaičių.  Jeigu lažybų pasiūlyme 
negalima pasirinkti lygiųjų (t. y. nei viena komanda), susidarius tokiai 
situacijai, kai nei vienas iš dalyvių nepasiekia nurodyto skaičiaus, 
statymai bus grąžinami. 

• Jeigu kurį nors žemėlapį reikės peržaisti, nes atsiduriama aklavietėje, 
pradinio žemėlapio rezultatas bus anuliuojamas. Lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į peržaisto žemėlapio rezultatus. 

 

M. Street Fighter 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žaidimai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus 
atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos baigtis 
• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 

varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias 
tame pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys 
dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 



 

(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso žaidimų 
• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 

žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žaidimai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus 
atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, visi numatyti žaidimai turi būti sužaisti.  Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ 
ir ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu 
nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, 
gautais iki varžybų nutraukimo. 

(iv) Žaidimų 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, visi numatyti žaidimai turi būti sužaisti.  Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės 
linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad atlikti statymai galiotų, turi būti sužaisti visi numatyti žaidimai.  

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 

sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žaidimas skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” 
grupės, lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus 
laikoma „0“ (nulis) minučių. 

(vii) Žaidimas X / 
Raundas X 

• Kad atlikti statymai galiotų, turi būti sužaistas įvardintas žaidimas / 
raundas.  

(viii) Iš viso raundų 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais 

atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ 
ir ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu 
nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, 
gautais iki varžybų nutraukimo. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žaidimas / raundai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ 
grupės, lažybų išsprendimo tikslais tai bus užskaitoma kaip „0“ (nulis) 
raundų. 



 

(ix) Raundo 
handikapas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės 
linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

 

N. Super Smash Bros 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus.  

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(ii) Serijos baigtis 
• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 

varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias 
tame pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys 
dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso žaidimų 
• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 

žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žaidimai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus 
atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, visi numatyti žaidimai turi būti sužaisti.  Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir 
ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu 
nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, 
gautais iki varžybų nutraukimo. 

(iv) Žaidimų 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, visi numatyti žaidimai turi būti sužaisti.  Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 



 

anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės 
linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad atlikti statymai galiotų, turi būti sužaisti visi numatyti žaidimai. 

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 

sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žaidimas skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, 
lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus laikoma „0“ 
(nulis) minučių. 

(vii) Žaidimas X / 
Raundas X 

• Kad atlikti statymai galiotų, turi būti sužaistas numatytas žaidimas / 
raundas. 

(viii) Iš viso raundų 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais 

atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir 
ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu 
nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, 
gautais iki varžybų nutraukimo. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žaidimas / raundai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ 
grupės, lažybų išsprendimo tikslais tai bus užskaitoma kaip „0“ (nulis) 
raundų. 

(ix) Raundo 
handikapas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės 
linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

 

O. Tekken 
 

(i) Varžybų 
koeficientas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas.  Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan. 

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 



 

(ii) Serijos baigtis 
• Statymai susiję su suminiu rezultatu, kurį sudaro kelių paeiliui einančių 

varžybų / jų serijos rezultatai. Galioja varžyboms / jų serijoms, kurias 
tame pačiame turnyre tame pačiame raunde / etape žaidžia tie patys 
dalyviai. 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas visose tos serijos varžybose. 

• Pirmasis su pasiūlymo baigtimi susijęs oficialus sprendimas, kurį 
kontroliuojanti asociacija priima per 36 val. nuo varžybų pabaigos / 
nutraukimo, bus lemiamas veiksnys išsprendžiant lažybas. Lažybų 
išsprendimo tikslais bus atsižvelgiama į sprendimus, susijusius su 
(įskaitant, bet neapsiribojant) diskvalifikacijomis, pasitraukimais iš 
varžybų, pasidavimais ir pan.   

• Tokiais atvejais, kai varžybos baigiasi lygiosiomis, o lažybų siūlymuose 
tokia galima baigtis nebuvo nurodyta, atlikti statymai bus grąžinami. 

(iii) Iš viso žaidimų 
• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 

žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žaidimai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios 
„nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo tikslais bus 
atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, visi numatyti žaidimai turi būti sužaisti.  Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir 
ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu 
nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, 
gautais iki varžybų nutraukimo. 

(iv) Žaidimų 
handikapas 

• Kad atlikti statymai galiotų, reikia, kad prasidėtų pirmas numatytas 
žaidimas. Išimtis taikoma tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų 
taisyklėmis, papildomi žemėlapiai skiriami dalyviams iš taip 
vadinamosios „nugalėtojų” grupės. Tokiais atvejais lažybų išsprendimo 
tikslais bus atsižvelgiama į minėtuosius rezultatus. 

• Kad atlikti statymai galiotų, visi numatyti žaidimai turi būti sužaisti.  Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės 
linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 

(v) Teisingas 
rezultatas 

• Kad atlikti statymai galiotų, turi būti sužaisti visi numatyti žaidimai. 

(vi) Trukmė 
• Visos varžybų, su kuriomis susijęs pasiūlymas, dalys privalo būti 

sužaistos, kad statymas galiotų, išskyrus tuos atvejus, kai baigtis jau 
buvo nuspręsta dar prieš pertraukiant varžybas, o bet koks tolimesnis 
žaidimo tęsimas jau negalėtų pateikti kitokio rezultato. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žaidimas skiriamas dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų” grupės, 
lažybų išsprendimo tikslais tokio žemėlapio trukmė bus laikoma „0“ 
(nulis) minučių. 



 

(vii) Žaidimas X / 
Raundas X 

• Kad atlikti statymai galiotų, turi būti sužaistas numatytas žaidimas / 
raundas. 

(viii) Iš viso raundų 
• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais 

atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus, kai statoma dėl  “daugiau / mažiau“ ir 
ta riba jau buvo pasiekta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. Jeigu 
nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos remiantis rezultatais, 
gautais iki varžybų nutraukimo. 

• Tais atvejais, kai, vadovaujantis varžybų taisyklėmis, papildomas 
žaidimas / raundai skiriami dalyviams iš taip vadinamosios „nugalėtojų“ 
grupės, lažybų išsprendimo tikslais tai bus užskaitoma kaip „0“ (nulis) 
raundų. 

(ix) Raundo 
handikapas 

• Kad statymai galiotų, būtina sužaisti visus numatytus raundus. Tais 
atvejais, kai varžybos nutraukiamos prieš laiką, statymai bus 
anuliuojami, nepriklausomai nuo galutinio kontroliuojančios asociacijos 
sprendimo, išskyrus tuos atvejus,  kai statoma dėl handikapo ribinės 
linijos, kuri jau buvo išspręsta tuo metu, kai varžybos nutraukiamos. 
Jeigu nutinka būtent taip, lažybos bus išsprendžiamos, remiantis 
rezultatais, gautais iki varžybų nutraukimo. 
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