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Atlantic City Blackjack GOLD
Spēļu Automātu spēle
Ražotājs : Microgaming Software Systems Limited

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 1 EUR
Maksimālā likme 200 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 ‘’Atlantic City Blackjack GOLD”.

Spēles norise un noteikumi















‘’Atlantic City Blackjack Gold’’ tiek spēlēts ar 8 kāršu komplektiem (katrā 52 spēļu kārtis), kas pirms
katras spēles tiek samaisīti.
‘’Atlantic City Blackjack Gold’’ ir aizklātās kārts spēle. Dīlerim tiek izdalīta viena atklāta kārts un viena
aizklāta kārts. Dīleris vienmēr pārbauda aizklāto kārti, ja tam iedalīta kārts ar vērtību 10, vai dūzis.
Visu bilžu kāršu vērtība ir 10.
Dūžu vērtība ir 1 vai 11.
Kombināciju, kas sastāv no dūža un kārts ar vērtību 10 sauc par ‘’Blackjack’’.
‘’Blackjack ir spēles stiprāka kombinācija un tā automātiski paliek.
Kombināciju ‘’Blackjack’’ nav iespējams uzvarēt, bet spēlētājs to var atkārtot.
Jūs un dīleris variet pieprasīt līdz deviņām kārtīm un sastādīt kombināciju no vienpadspit kārtīm, ar
nosacījumu, ka tās vērtība nepārsniedz 21.
Ja kombinācija pēc 11. kārts saņemšanas nepārsniedz vērtību 21, tā automātiski paliek.
Dīleris sev vienmēr ņem papildus kārti, ja kombinācijas vērtība ir 16, vai mazāk.
Dīleris vienmēr paliek, ja kombinācijas vērtība ir 17 vai vairāk.
Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
Sadalīšana: Jūs varat sadalīt divas vienādas vērtības kārtis.
Sadalītās likmes vērtība uz otrās kombinācijas ir vienāda ar jūsu sākotnējo likmi.




















Ja sadalāt divus dūžus un pēc tam tiek atvērta kārts ar vērtību 10, tas netiek uzskatīts par
kombināciju ‘’Blackjack’’, kaut arī kombinācijas vērtība ir 21. Šis noteikums spēkā arī, ja sadalāt
kārtis ar vērtību 10 un pēc tam atverat dūzi.
Spēles laikā atļauts sadalīt trīs reizes, veidojot četras kombinācijas.
Dūžus var sadalīt tikai vienu reizi. Sadalot dūžus uz katru dūzi tiek izdalīta viena kārts un jūsu
kombinācija automātiski paliek.
Dubultošana: Dubultošanas likme ir vienāda ar sākotnējo likmi.
Jūs varat dubultot likmi, saņemot pirmās divas kārtis.
Jūs varat dubultot pēc sadalīšanas.
Dubultojot jums tiek iedalīta kārts un jūsu kombinācija automātiski paliek.
Apdrošināšana: Jūs varat veikt apdrošināšanu, ja dīlera atklātā kārts ir Dūzis.
Apdrošināšanas likme ir vienāda ar pusi no sākotnējās likmes.
Apdrošināšanas likmes uzvara, vai zaudējums nav saistīti ar sākotnējās likmes uzvaru, vai
zaudējumu.
Apdrošināšana sedz tikai jūsu sākotnējo kombināciju. Tā nesedz otro un citas kombināijas pēc
sadalīšanas, vai dubultošanas.
Ja dīleris iegūst kombināciju ‘’Blackjack’’ apdrošināšanas likme tiek noņemta. Apdrošināšanas likmes
vērtība tiek atskaitīta no jūsu kredītiem un spēle turpinās.
Ja dīleris iegūst kombināciju ‘’Blackjack’’ apdrošināšanas izmaksātais laimests ir 2:1.
Padošanās: Spēles laikā iespējama vēlā padošānās.
Ja dīlera atklātā kārts ir 10, vai dūzis padošanos ir iespējams veikt tikai pēc tam, kad dīleris
pārbaudījis savu aizklāto kārti.
Vēlā padošanās ir iespējama tikai uz pirmajām divām izdalītajām kārtīm.
Ja izmantojat padošanos jūs zaudējat pusi sakotnējās likmes apmaiņā pret priekšrocību neizspēlēt
kombināciju.

Likmju un izmaksu Noteikumi






Ja dīlera kombinācija pārsniedz vērtību 21, bet jums iedalītās kombinācijas vērtība ir 21, vai mazāk,
dīlera kombinācija ir zaudējusi un jūsu kombinācija automātiski uzvar.
Ja pirmās divas jums iedalītās kārtis ir dūzis un kārts ar vērtību 10 jūs iegūstat ‘’Blackjack’’. Jūsu
kombinācija automatiski paliek.
‘’Blackjack’’ izmaksātais laimests ir 3:2 pret Jūsu sākotnējo likmi.
Ja gan dīlera, gan jūsu kombinācija ir ‘’Blackjack’’izspēle beidzas neizšķirti un jums tiek atmaksāta
sākotnējā likme.
Ja gan dīlera, gan jūsu kombinācija iegūst vienādu vērtību, izspēle beidzas neizšķirti un jums tiek
atmaksāta sākotnējā likme.

Spēles vadība



Lai izvēlētos spēles žetona vērtību, klikšķiniet uz žetoniem.
Lai uzliktu likmi, klikšķiniet uz laukuma ‘’Click to place bets’’ tik reizes, cik izvēlētās denominācijas
žetonus vēlaties uzlikt.




Lai samazinātu likmi par vienu izvēlētās denominācijas žetonu klikšķiniet uz likmes turot nospiestu
‘’Shift’’ taustiņu.
Likmju likšanas pogas : Poga ‘’Rebet’’





Klikšķiniet pogu ‘’Rebet’’, lai izvēlētos iepriekšējās spēles žetonu likmi uz tā paša likmes lauka.
Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
Klikšķiniet pogu ‘’Clear Bets’’ lai atceltu visas likmes.




Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
Klikšķiniet pogu ‘’Deal’’. lai sāktu spēli.




Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
Klikšķiniet pogu ‘’Hit’’, lai saņemtu vēl vienu kārti. Jums tiek izdalīta viena kārtis.




Šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Klikšķiniet pogu ‘’Stand’’, ja domājat, ka kombinācija ir pietiekoši laba iegūtajai kāršu kombinācijai
un papildus kārtis vairs netiks iedalītas.




Piezīme: Šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Klikšķiniet pogu ‘’Split’’, lai vienu kombināciju sadalītu divās.




Piezīme: šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Klikšķiniet pogu ‘’Double’’, lai liktu blakus likmi, kas vienāda ar sākotnējo likmi.




Piezīme: šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Kad dīlera atklātā kārts ir dūzis klikšķiniet pogu ‘’Yes’’, lai liktu apdrošināšanas likme, kas vienāda ar
pusi no sākotnējās likmes.




Piezīme: šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Kad dīlera atklātā kārts ir dūzis, klikšķiniet pogu ‘’No’’, lai neliktu apdrošināšanas likmi.




Piezīme: šī poga ir aktīva tikai tad, kad spēlējat.
Klikšķiniet pogu ‘’Surrender’’, lai padotos un jum tiek atmaksāta puse no sākotnējās likmes.

Izmaksu apraksts.
Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir saskaņā ar Spēles Noteikumiem uzvarēt Dīleri,vai nu savācot kāršu
kombināciju ar lielāku vērtību (bet nepārsniedzot 21) nekā
Dīlerim, vai Dīlerim zaudējot (Dīlerim savācot kombināciju ar vērtību lielāku par 21)

Izmaksu apraksts.
Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir saskaņā ar Spēles Noteikumiem uzvarēt Dīleri,vai nu savācot kāršu
kombināciju ar lielāku vērtību (bet nepārsniedzot 21) nekā
Dīlerim, vai Dīlerim zaudējot (Dīlerim savācot kombināciju ar vērtību lielāku par 21).

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.

