Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice

Dodatok č. 1
K hernému plánu pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom virtuálnych hier
GOLDEN GAMES
Týmto dodatkom sa dopĺňa herný plán nasledovne:
•

V časti II sa doterajšie znenie bodu 4 nahrádza novým nasledovným znením:
„4. Kurzové Stávky na Virtuálne hry Golden Games sú osobitným druhom kurzových stávok
na Virtuálne preteky a Virtuálne športy prezentované elektronickou formou.
Virtuálnymi pretekmi sú preteky koní (preteká 6 koní), psov (preteká 6 psov), cestných
motoriek (preteká 6 motocyklových pretekárov, preteky motoriek na plochej dráhy (pretekajú
4 pretekári), ďalej len „Pretekár“. Virtuálne športy sú Futbal (súperia 2 tímy) a Real Fighting
(súperia dvaja bojovníci).
Virtuálne hry Golden Games sú umiestnené na počítači a sú zobrazované v závislosti od
konkrétnej Udalosti. V prípade Virtuálnych pretekov (PSY, KONE, MOTORKY, PLOCHÁ
DRÁHA) ide o vopred zaznamenané videozáznamy reálnych pretekov, pričom jednotlivý
pretek (videozáznam) je náhodne vyberaný. V prípade Virtuálneho športu (Futbal) ide o
vopred počítačom (serverom) vygenerované animované videozáznamy udalostí. V prípade
Virtuálneho športu (Real Fighting) ide o kombináciu záznamu a grafického prostredia.
SLOVAKIA TIP prijíma stávky na virtuálne hry prostredníctvom Stávkového terminálu.“.

•

V časti III
o v bode 3. Stávková udalosť Virtuálnej hry Golden Games - Virtuálny šport sa dopĺňa
nový bod, ktorý znie:
„1.6 Real Fighting - Táto hra je kombináciou záznamov reálnych súbojov bojovníkov v
HD rozlíšení a 3D zobrazenia prostredia ringu. Real Fighting ponúka záznam súboja
dvoch bojovníkov v 5tich kolách. Záznamy sú generované náhodne zo skupiny 16
bojovníkov. Hráč má možnosť staviť na širokú skupinu stávkových udalostí ako napr. na
Víťaza (Biely alebo Čierny), na Druh výhry (body, remíza alebo KO) a ďalšie rozšírené
možnosti.“
o

Z bodu 3. Stávková udalosť Virtuálnej hry Golden Games - Virtuálny šport sa vypúšťajú
doterajšie body:

1.6 Futbalový pohár
1.7 Futbalová liga

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 7.8.2020.

1
Herný plán schválil Úrad pre reguláciu hazardných hier
dňa:............................... pečiatka URHH:

Zákaz hrania osobám do 18 rokov.

