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Aces & Faces Poker
Spēļu automātu spēle
Ražotājs : Microgaming Software Systems Limited

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 1 EUR
Maksimālā likme 100 EUR

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē
Interneta vietnē www.winguru.lv, nospiežot uz pogas “KAZINO”, spēlētājs nokļūst lapā, kur spēle tiek
palaista, spiežot uz spēles ikonas “Aces & Faces Poker”.

Spēles norise
Aces & Faces Poker spēle tiek spēlēta ar vienu standarta kāršu komplektu (52 kārtīm), kas tiek sajaukts
pirms katras spēles. Šajā spēlē:









Atšķiras no standarta video pokera ar to, ka spēlētājs vienlaicīgi spēlē 4 rokas.
Tiek ievēroti standarta video pokera noteikumi.
Nav „Wild” kārts (vēl zināms kā, aizvietotājsimbols vai aizstājējsimbols un „wild” kārts. Spēļu
automātu spēlēs šis simbols aizstāj citus simbolus, veidojot vinnestu kombinācijas. Kāršu spēlēs šī ir
kārts, kas aizstāj citas kārtis, jo uz tās ir jebkāds apzīmējums, kas palīdz beigt gājienu.).
Ir „Double” opcija (Likmes veikšana un riskēšana ar saviem vinnestiem, lai tos dubultotu, riskējot, ka
nākamā iedalītā kārts būs ar augstāku vērtību, kā dīlerim. Spēlētājs var turpināt dubultot, līdz
brīdim, kad iedalītā kārts ir zemākas vērtības, kā dīlerim iedalītā kārts un likme tiek zaudēta, vai līdz
brīdim, kamēr spēlētājs sasniedz kazino dubultošanas ierobežojumu.).
Ir maksimālā izmaksa 4000 monētas.
Ir augstas izmaksas par attiecīgajām kombinācijām:
Četri dūži (šī ir četru dūža kāršu kombinācija).

Četri vienādi (šī ir četru kāršu kombinācija ar kalpiem, dāmām vai karaļiem).

Power Poker spēlētajam tiek izdalīta roka ar 5 atklātām kārtīm. Tad spēlētājam tiek dota iespēja - kuras
kārtis tas no savas rokas grib paturēt, un kuras nomainīt.
Kārtis, kuras spēlētājs vēlas nomainīt, tiek atmestas, bet to vietā izdalītas citas, kas veido spēlētāja
kombināciju. Ja izveidotā kombinācija ir veiksmīga, tad spēlētājs tiek pie vinnesta.
Ja spēlētāja spēlētā roka vinnē, tad vinnestu iespējams palielināt, spēlējot „Double” opciju.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums (arī laimestu attiecība prêt
dalības maksu (likmi))
Spēles mērķis ir izpildīt katru spēles gājienu ar iespējamo spēcīgāko kārti.
Visas figūras spēles izmaksu tabulā (Saraksts ar spēles izmaksām. Tabulā attēloti vinnestu kombināciju
izmaksu lielumi, ko spēlētājs iegūst par savu vinnesta kombināciju.) parāda monētu skaitu, ko spēlētājs
vinnē par katru kombināciju. Vinnēto kredītu lielums atkarīgs no spēlētāja veiktās monētu likmes.
Spēles vinnestu kombinācijas (no lielākās uz mazāko)
Royal Flush – kombinācija, kas sastāv no dūža, karaļa, dāmas, kalpa un desmitnieka.

Četri dūži– kombinācija, kas sastāv no četriem dūžiem.

Četri kalpi, dāmas vai karaļi (šī ir četru kāršu kombinācija ar kalpiem, dāmām vai karaļiem).

Četri vienādi (divnieki - desmitnieki) – kombinācija, kas sastāv no četriem divniekiem, trijniekiem,
četriniekiem pieciniekiem, sešiniekiem, septītniekiem, astotniekiem, devītniekiem vai desmitniekiem.

„Full House” ir kāršu kombinācija, ko veido trīs viena veida kārtis un divas savādākas viena veida kārtis.

„Flush” ir piecu (kā arī četru un trīs) kāršu kombinācija, ko veido viena veida kārtis.

„Straight” ir piecu (vai trīs) kāršu kombinācija, kurā secīgi sarindotas dažādas kārtis.

Trīs vienādas ir kāršu kombinācija, ko veido trīs viena veida kārtis.

Divi pāri – piecu kāršu kombinācija, ko veido divi pāri kāršu, kurā katrs pāris veidojas no vienādām kārtīm.
Trīs kāršu kombinācijā veidojas viens pāris. „Blackjack” spēlē veidojas viens pāris ar dažādām kārtīm, kurām
ir vienāda vērtība.

Kauliņu spēlēs šī ir divu, ar vienādu vērtību, kauliņu kombinācija.

un
„Jacks or Better” ir kombinācija, kas sastāv no viena pāra ar kalpiem, dāmām, karaļiem vai dūžiem.

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta www.winguru.lv kontā

Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu
Laimestus, kas nepārsniedz 720 EUR izmaksā nekavējoties pēc izmaksas pieprasījuma. Laimestus no 720 EUR
līdz 14300 EUR izmaksā 24 stundu laikā. Laimestus, kuri pārsniedz 14300 EUR, izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu
laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība
Sūdzības un pretenzijas pieņem tikai rakstiskā veidā, 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, ja spēlētājam pēc
spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, par to var iesniegt rakstisku iesniegumu uz:
support@winguru.lv. Sūdzības tiks izskatītas un atbildes tiks sniegtas 15 dienu laikā no to saņemšanas brīža.

