
Soovime, et kõik mängiksid vastutustundlikult.  

Loe lisaks 

Vastutustundliku mängimise abivahendid 

Minu aktiivsus 

Hoidke oma toimingutel silm peal 

Sissemakselimiidid 

Piirake summasid, mida kindlas ajavahemikus oma kontole kanda saate 

Ajamärguanded 

Määrake mängimisele kuluva aja paremaks haldamiseks ajamärguanded 

Slottide seansipiirang 

Hoidke slotimängudele kuluv aeg ja raha kontrolli all 

Aeg maha 

Pidage mängimisega veidi vahet 

Enesetõkestus 

Hoidke mänguharjumus kontrolli all 

Kas teate täpselt, kuidas hasartmängud toimivad? 

TUTVU FAKTIDEGA 

Alaealiste kaitse 

Alla 18 aasta vanustel isikutel on hasartmängude mängimine seadusega keelatud ja bet365 võtab 

alaealiste hasartmängimise takistamist väga tõsiselt. 

Loe lisaks 

Sõbrad ja pere 

Kui tunnete muret sõbra või pereliikme mänguharjumuste pärast, ärge kõhelge ja otsige neile abi.  

Loe lisaks 

Tugiorganisatsioonid 

On mitmeid sõltumatuid tugiorganisatsioone, kes pakuvad probleemse hasartmängimise teemal 

tasuta konfidentsiaalset nõu. Nendega saab ühendust võtta erinevatel viisidel.  

Kuva kõik 
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Teave vastutustundliku mängimise kohta 

Vastutustundliku mängimise teave on mõeldud kõigile, olenemata sellest, kas neil on 

hasartmängimisega probleeme või mitte. 

Kuidas mängida vastutustundlikult? 

 Hasartmängimine peaks olema meelelahutus, mitte sissetuleku allikas.  

 Mängige ainult summadele, mille kaotamist saate endale lubada. Kulutuste piiramiseks saate 

kasutada sissemakselimiite. 

 Ärge üritage kaotatud raha kiiresti tagasi teenida – see võib teile probleeme põhjustada. 

 Jälgige mängimisele kuluvat aega. Ajamärguanded tuletavad meelde, kui kaua olete olnud sisse 

logitud. 

 Leidke hasartmängude kõrvalt aega ka muudeks tegevusteks. Kui hasartmängude mängimine on 

teie ainus ajaviide, mõelge järele, kas see ikka pakub teile veel lõbu. 

 Pidage mängimisega aeg-ajalt vahet. Kui mängite hasartmänge pidevalt, võib teil kaduda aja- ja 

reaalsustaju. 

 Ärge mängige hasartmänge, kui olete joobes, ärritunud või masendunud. See võib 

otsustusvõimele halvasti mõjuda. 

 Mõelge järele, kui palju aega ja raha te hasartmängudele kulutate. Ülevaate sellest saate 

jaotisest Minu aktiivsus. 

 Õppige tundma oma võiduvõimalusi ja seda, kuidas tooted töötavad. 

 Kui soovite kellegagi probleemse hasartmängimise teemal vestelda, sate pöörduda tugiteenuste 

poole. 

Kas mängite vastutustundlikult? 

Oleme veendunud, et kõik bet365 kliendid peaksid mängima vastutustundlikult. Väikesele osale 

inimestest võib hasartmängimine mõjuda kahjulikult. Kui tunnete oma hasartmängimise pärast muret, 

täitke enesehindamisküsimustik, mis aitab teil kindlaks teha, kas teie mänguharjumused on 

probleemsed. 

Märgake probleemi 
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Probleemne hasartmängimine 

Enamik meie klientidest mängib vastutustundlikult, kuid mõnele inimesele võib see mõjuda kahjulikult.  

Mis on probleemne hasartmängimine? 

Hasartmängimine on probleemne, kui see ohustab, segab või kahjustab peresuhteid, isiklikku elu või 

vabaajategevusi. Probleemseks nimetatakse tavaliselt hasartmängijat, kes on mängimisele kulutanud 

rohkem raha ja/või aega, kui ta endale lubada saab. 

Ohumärgid 

1. Kulutate mängimisele rohkem aega ja raha, kui saate endale lubada. 

2. Teil on raske mängimist lõpetada või kontrollida. 

3. Tülitsete pere või sõpradega raha ja hasartmängude pärast.  

4. Olete kaotanud huvi muude tegevuste või hobide, näiteks sõpradega väljaskäimise või perega 

ajaveetmise vastu. 

5. Mõtlete või räägite pidevalt hasartmängimisest. 

6. Valetate hasartmängimise kohta või varjate seda teiste eest.  

7. Püüate kaotatud raha kiiresti tagasi võita või mängite rahalistest raskustest pääsemiseks.  

8. Mängite, kuni raha saab otsa. 

9. Laenate raha, müüte oma vara maha või jätate arved maksmata, et saaksite hasartmänge 

mängida. 

10.  Peate panustama suuremaid summasid või mängima kauem, et hasartmängimine oleks teie jaoks 

sama põnev kui varem. 

11.  Jätate hasartmängimise tõttu hooletusse töö, ülikooli, pere, isikliku elu või majapidamistööd.  

12.  Tunnete ärevust, muret, süütunnet, masendust või ärritust. 

Kui te ei ole kindel, kas peaksite oma mänguharjumuste pärast muret tundma, täitke vastutustundliku 

mängimise enesehindamisküsimustik. 

Enesehindamisküsimustik 
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Kuidas hasartmängud toimivad? 

Kui teate, kuidas hasartmängud toimivad, saate mängimisele raha kulutades teha teadlikke otsuseid.  

Tähtis on teada, kuidas panuse tegemine spordisündmusele või kasiino- või pokkerimängus toimib. 

Kui te seda ei tea, ärge panust tehke. 

Hasartmänge mängides riskite eelkõige raha kaotamisega. Kui teate, millele panustate, saate 

hasartmängimisele raha kulutades teha teadlikke otsuseid.  

Spordiennustus 

Spordiennustuses panustatakse (spordi)sündmuse tulemusele. See võib olla võistluse lõpptulemus 

või võistluse ajal toimuv mis tahes sündmus. Koefitsiendi (hinna) määrab ettevõte ja see vastab 

nende hinnangule, kui tõenäoline sündmuse esinemine on. 

Võitmiseks peate tulemust õigesti ennustama, kuid võit ei ole kunagi tagatud. Võite kaotada ka 

favoriidile panustades, kuna spordisündmused on suuresti ettearvamatud.  

Vähetõenäolisi tulemusi tuleb tegelikkuses ette võrdlemisi korrapäraselt.  

Kuidas toimivad koefitsiendid? 

Koefitsient näitab seda, kui tõenäoliseks kihlveovahendaja sündmuse toimumist peab. Mida madalam 

koefitsient, seda tõenäolisemalt sündmus toimub ja seda väiksem teie panuse võidusumma.  

Koefitsiendid esitatakse hariliku või kümnendmurruna. Võiduvõimalus on mõlemal puhul täpselt s ama. 

Näiteks 3,00 ja 2/1 on sama koefitsient. Kui panustasite selle koefitsiendiga 1 € ja teie panus võitis, 

on võidu kogusumma 3 € (teie panus 1 € + võit 2 €).  

Veel näiteid 

Kui panustate 1 € koefitsiendiga 2,5 (6/4), saate võidu korral 2,50 €. Võidusumma sisaldab teie 

panust (1 €) ja võidusummat (1,50 €). 

Kui panustate 1 € koefitsiendiga 1,66 (4/6), saate võidu korral 1,66 €. Võidusumma sisaldab teie 

panust (1 €) ja võidusummat (0,66 €). 

Kui panustate 1 € koefitsiendiga 11,00 (10/1), saate võidu korral 11 €. Võidusumma sisaldab teie 

panust (1 €) ja võidusummat (10 €). 

Ei maksa unustada, et spordiennustuses mängivad oma rolli ka õnn ja ettemääramatus, nii et alati ei 

lähe kõik sedasi, nagu ette kujutada võiks – favoriit saab hävitava kaotuse ja autsaider, kelle 

võiduvõimalusi nullilähedaseks hinnati, lööb kõik oma eduga pahviks. Seega, ärge panustage kunagi 

rohkem, kui endale lubada saate, ning mängige vastutustundlikult ja oma võimaluste piires.  



Slotid 

Slotid on kasiino mänguautomaatidele sarnanev mäng veebis. Slotimängud põhinevad sageli 

populaarsetel filmidel, müütidel ja mängudel. Neid on väga lihtne mängida – tehke panus ja pange 

rullikud keerlema. Võidusumma oleneb rullikutel peatuvate sümbolite kombinatsioonist.  

Slotimängude näol on tegu lihtsa ajaviitega, kus erilisi oskusi pole tarvis ja kus tulemust ei saa 

ennustada ega enda kasuks pöörata. Piisab vaid panusesumma valimisest ja keerutamisnupul 

vajutamisest – muu on fortuuna määrata. 

Mängu saatuse määrab juhuarvugeneraator, mis tähendab, et keerutuse tulemust pole võimalik ette 

ennustada. 

Mängija ei saa mõjutada mängu tulemust. Hoidke seda panuseid tehes meeles ja ärge kunagi 

kulutage rohkem, kui endale lubada saate. Mängige alati vastutustundlikult ja oma võimaluste piires.  

Blackjack 

Blackjack on pealtnäha lihtne mäng, milles edu saavutamiseks läheb tarvis head arusaamist 

tõenäosustest. 

Mäng algab, kui teete avapanuse. Selles faasis mängite juhuse peale, sest panuse tegemisel midagi 

aluseks võtta ei ole. 

Mänguosalistele jagatakse kaks kaarti (vaheldumisi teile ja diilerile, nii et diiler saab viimase) ja saate 

võimaluse teha lisapanus oma kaartide ja diileri ühe avatud kaardi põhjal (diileri teine kaart on laual 

tagurpidi). Alles nüüd läheb tõsiseks mänguks. 

Teil tuleb otsustada, kas jääda oma kaartide juurde või küsida lisakaarti. Mängu põhieesmärk on 

jõuda kaartide punktisummaga nii lähedale 21-le kui võimalik, ilma seda ületamata. 

Lisakaartide arv pole piiratud ja teil pole vaja teha muud, kui saada diilerist kõrgem skoor. Nii lihtne 

see ongi. 

Blackjack'i mängimisel on põhiline tunnetada, millal võtta lisakaart ja millal mitte. See valik peaks 

põhinema kahel asjal: esiteks, mis väärtusega kaart on dii leril, ja teiseks, kuidas võiks lisakaardi 

võtmine parandada teie võiduvõimalusi. 

Siiski tasub meeles pidada, et nagu teisteski õnnemängudes, saate ka blackjack'is kontrollida ainult 

omaenda käike. Kuigi on tähtis mõista, kuidas mängu mängitakse ja millises olukorras tuleks teatud 

panustamisotsuseid langetada, on kõigest hoolimata järgmist kaarti ikkagi võimatu ette ennustada.  

Hoidke seda panuseid tehes meeles ja ärge kunagi panustage rohkem, kui endale lubada saate. 

Mängige alati vastutustundlikult ja oma võimaluste piires. 
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Juurde saate lugeda meie mängujuhendist. 

Rulett 

Rulett on õnnemäng ning te ei saa selle tulemust mõjutada. Küll aga saate valida panustamiseks 

madalama riskiga viisi. 

Ruletiratas koosneb enamasti 37 värvilisest lahtrist numbritega 0 kuni 36 (kaasa arvatud). 18 numbrit 

on punased, 18 mustad ja üks roheline (null). Teie ülesanne on ennustada numbrit, millel kuul rattal 

peatub. 

Ruletis on ohtralt panustamisvõimalusi, nende seas panus üksiknumbrile, punasele/mustale või 

paaris/paaritule numbrile. Panuse eest makstakse tulemuse esinemise tõenäosuse alusel.  

Õige üksiknumbri ennustamise tõenäosus on 2,7% ja selle eest makstakse koefitsiendiga 35:1. Õiget 

värvi või paaris/paaritu numbri täppi ennustamine esineb tõenäosusega 48,6% ja selle eest 

makstakse teile koefitsiendiga 1:1. 

Teie võiduvõimalus sõltub sellest, millise panuse teete. Mida kõrgem koefitsient, seda madalam on 

šanss võita. Võiduvõimaluste kaalumisel aga pidage meeles , et teie võimuses pole tulemust mõjutada 

– numbri määrab juhuarvugeneraator. 

Hoidke seda panuseid tehes meeles ja ärge kunagi panustage rohkem, kui endale lubada saate. 

Mängige alati vastutustundlikult ja oma võimaluste piires.  

Juurde saate lugeda meie mängujuhendist. 

Pokker 

Pokker on peamiselt oskusmäng, kuid ka juhusel on selles oluline roll , kuna tulemus sõltub suuresti 

mängijaile jagatud kaartidest. 

Texas hold 'em'i levinuimas versioonis on eesmärgiks saada seitsmest jagatud kaardist kokku parim 

võimalik viiekaardiline käsi. Kõigepealt jagatakse igale mängijale kaks kaarti. Seejärel jagatak se 

kolme mänguvooruga viis ühist kaarti (vastavalt kolm, üks ja üks).  

Pärast iga vooru saate tõsta, maksta, passida või loobuda, lõppeesmärgiga kas võita kõige tugevama 

käega või sundida kõiki teisi mängijaid oma käest loobuma. Võitja saab endale panga, mis on sellele 

käele panustatud kogusumma. 

Pokker on oma põhimõtetelt lihtne mäng, kuid selle edukaks mängimiseks läheb tarvis omajagu 

oskusi. Mängijal peab olema hea arusaam tõenäosustest ja teatud käega võitmise võimalustest. 

Vähetähtis pole ka oskus teisi mängijaid "lugeda". Kas neil tõepoolest on varuks hea käsi või on nad 

ainult blufi peal väljas? 
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Need nüansid muudavadki pokkeri põnevaks ja ilmestavad seda, kui tähtis on enne mängima asumist 

mängu põhimõtteid mõista. Jah, ka pokkeris on oma koht õnnel, sest kaardid jagatakse pakist 

juhuslikkuse alusel, kuid aja jooksul jäävad parimate mängijate oskused ikkagi peale. Tutvuge pokkeri 

põhitõdedega enne mängima asumist ja ärge kunagi panustage rohkem, kui endale lubada saate. 

Mängige alati vastutustundlikult ja oma võimaluste piires. 

Terminid 

Juhuarvugeneraator 

Juhuarvugeneraator on arvutiprogramm, mis paneb kokku numbrikombinatsioone, milles numbrid 

paiknevad juhusliku valiku alusel (järjestuse ennustamiseks ei saa kasutada mustreid).  

Väljamakseprotsent (RTP) 

Kõigi mängu mänginud klientide keskmine võidusumma kindlas ajavahemikus. Keskmine 

väljamakseprotsent arvutatakse välja tuhandete keerutuste või mänguvoorude põhjal ning see ei 

kajasta iga üksiku mängukorra võiduvõimalusi. 

Lisateavet juhuarvugeneraatori kasutamise kohta bet365s ja väljamakseprotsentide kohta leiate 

lehelt Õiglased väljamaksed. 
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Müüdid 

Inimestel on sageli hasartmängimise kohta uskumusi, mis võivad probleeme põhjustada. Levinumad 

neist on loetletud allpool. 

Levinud müüdid hasartmängimise kohta 

Müüt  Mida rohkem mängite, seda tõenäolisem on võit.  

Fakt Mängimisele kulunud aja pikkus ei mõjuta järgmise sündmuse tulemust. Mõnede 

panustamistüüpide puhul saate oma võiduvõimalusi parandada, kui omandate 

teadmisi tõenäosuste ja mängustrateegiate kohta, kuid kindlat tulemust te tagada ei 

saa. Kauem mängimine teie võidutõenäosust ei suurenda. 

Müüt  Kui mängite piisavalt kaua, võidate lõpuks kogu panustatud raha tagasi.  

Fakt Mida rohkem mängite, seda tõenäolisemalt kaotate rohkem raha. Hasartmängimine 

peaks olema üks paljudest nauditavatest vabaajategevustest.  

Müüt  Mängu tundmine parandab teie võiduvõimalusi. 

Fakt Mõnedes hasartmängudes, näiteks spordiennustuses või pokkeris, saate oma 

võiduvõimalusi parandada, kui omandate teadmisi tõenäosuste ja mängustrateegiate 

kohta, kuid kindlat tulemust tagada ei saa. 

 

Juhus mängib tulemuse kujunemisel rolli olenemata sellest, kui palju te mängust või 

spordialast teate. Spordi teeb põnevaks just see, et kõik võistlused on erinevad ka 

siis, kui samad osalejad kohtuvad samas võistluspaigas. Seetõttu ei ole ka 

panustamistulemusi võimalik täpselt ennustada. 

Müüt  Kui jälgite mängides eelmisi tulemusi, aitab see teil järgmisi tulemusi ennustada.  

Fakt Saate teadmisi kasutada mõistliku otsuse tegemiseks, kuid lõplikku tulemust need ei 

määra. Varasemad tulemused ei takista ka teie panuse kaotamist – see võib juhtuda 

ka siis, kui statistika järgi peaks tulemus kindel olema. 

Kas teil on meie mängude kohta küsimusi? 

Kui jah, soovitame teil pöörduda meie klienditeeninduse poole. Klienditeenindus aitab teil leida 

vastused kõigile bet365 mänge puudutavatele küsimustele.  

Kontakt 

 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

