
A6 skrajutė 105x148 mm

Mitas: Azartiniai lošimai (lošimai
lošimo automatais, lažybos, stalo
lošimai) nėra pavojingi lošiančiajam.

Faktas: Nepavojingi tik tiems,
kurie lošimą supranta kaip
pramogą ir niekada nelošia iš tų
lėšų, kurios skirtos būtiniausiems
poreikiams tenkinti. Asmenys,
kurie pasirenka lošimą kaip galimą
būdą pinigams užsidirbti, anksčiau
ar vėliau susiduria su skaudžiomis
pasekmėmis.

Mitas: Tik suaugęs žmogus
gali turėti problemų dėl lošimo.

Faktas: Apibendrinant pasaulyje
atliktų tyrimų duomenis, maždaug
2-6 % paauglių, besimokančių
vidurinėje mokykloje, yra priklausomi
nuo azartinių lošimų, o 10-14 %
paauglių turi stiprų polinkį į šią
priklausomybę ir patenka į rizikos
grupę. Be to, rizika tapti priklausomu
nuo azartinių lošimų padidėja keturis
kartus, jei asmuo pradeda lošti
paauglystėje.

Mitas: Jei domiesi sportu, didesnė
tikimybė laimėti lažinantis.

Faktas: Tu negali numatyti
sportininko ar komandos emocinio
pasirengimo, fizinio ar psichologinio
nuovargio, mikrotraumų bei daugelio
kitų faktorių, kurie turi didelę įtaka
žaidimo kokybei ir gali nulemti
rezultatą nepriklausomai nuo to,
kokią vietą reitinge užima
sportininkas ar komanda.  

Mitas: Lošia tik paaugliai iš
asocialių šeimų.

Faktas: Priklausomybė nėra išranki.
Nuo jos kenčia paaugliai ir
suaugusieji, priklausantys įvairiems
socialiniams, etniniams ar
kultūriniams sluoksniams.  

Mitas: Priklausomybė nuo alkoholio
ar psichotropinių medžiagų yra
pavojingesnė nei nuo lošimų. 

Faktas: Priklausomybė nuo lošimų
kelia tiek pat kančių ir skausmo
pačiam lošiančiajam ar jo
artimiesiems, kaip ir visos kitos
priklausomybės. Kai kurie asmenys,
turintys priklausomybę alkoholiui ar
psichotropinėms medžiagoms teigia,
kad sustoti lošti jiems buvo kur kas
sunkiau nei atsisakyti alkoholio ar
narkotikų.

Mitas: Aš lošiu tik pokerį, daug apie
jį išmanau ir galiu būti profesionalus
pokerio lošėjas.

Faktas: Nemažai asmenų, manančių,
kad jie yra profesionalūs pokerio
lošėjai, šiuo metu yra priklausomi nuo
lošimų. Per didelis pasitikėjimas savo
jėgomis, kontrolės praradimas,
problemos neigimas ar bandymas
atsilošti tik pagreitiną ligos vystymąsi. 

Mitas: Nieko baisaus, jei paaugliai
šiek tiek paloš iš pinigų, vis tiek jie
daug pralošti negali.

Faktas: Taip, tiesa, kad paaugliai
neturi daug pinigų, tačiau atsiradus
nevaldomam potraukiui lošti,
paaugliai tampa labai apsukrūs ir
išradingi. Dažniausi pinigų
prasimanymo būdai yra vagystės
iš artimųjų, asmeninių daiktų
pardavimas, prekyba
psichotropinėmis medžiagomis,
reketas.
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Mitas: Jei domiesi sportu, didesnė
tikimybė laimėti lažinantis.

Faktas: Tu negali numatyti
sportininko ar komandos emocinio
pasirengimo, fizinio ar psichologinio
nuovargio, mikrotraumų bei daugelio
kitų faktorių, kurie turi didelę įtaka
žaidimo kokybei ir gali nulemti
rezultatą nepriklausomai nuo to,
kokią vietą reitinge užima
sportininkas ar komanda.  

Mitas: Nesvarbu, kad gali pralošti.
Kuo ilgiau tu loši, tuo didesnė
tikimybė, kad atgausi prarastus
pinigus.

Faktas: Kiekvieno naujo statymo
rezultatas nepriklauso nuo ankstesnių
statymų.  Tai reiškia, kad dešimtame
statyme išlošimo tikimybė visiškai
tokia pat, kaip ir pirmojo ar
dvidešimtojo statymo metu. 
Kuo daugiau rizikuoji, tuo daugiau
praloši.

Mitas: Jei man gerai sekasi žaisti
kompiuterinius žaidimus, tikėtina,
kad aš galiu sėkmingai lošti lošimo
automatais.

Faktas: Kompiuteriniuose žaidimuose
rezultatas priklauso nuo žaidėjo
įgūdžių ir praktikos. Lošimo
automatai veikia atsitiktinumo
principu ir nėra būdų daryti įtakos
rezultatui. Kuo ilgiau vyks lošimas
automatu, tuo didesnė tikimybė
prarasti pinigus ir tapti priklausomu
nuo lošimo.
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Mitas: Jei gerai išmanai lošimo
taisykles, pavyzdžiui, pokerio -
garantuotai gali laimėti.

Faktas: Žinios tik labai maža dalimi
gali pagerinti tavo lošimo pokerį
strategiją arba įvertinti galimą riziką.
Lošiant pokerį, kuriame naudojama
kaladė susidedanti iš 52 kortų,
egzistuoja 2,6 milijonai galimų
kombinacijų. Ar esi tikras, kad gali
numatyti, kokia kombinacija iškris
tau?

Mitas: Jei prie vieno lošimo
automato lošia daugiau žmonių,
tai reiškia jame yra daugiau pinigų ir
tikimybė laimėti padvigubėja.

Faktas: Lošimo automate įdiegtas
atsitiktinių skaičių generatorius,
kuris naujo sukimo metu sugeneruoja
visiškai atsitiktinai parenkamus
simbolius, kurie nepriklauso nuo
įdėtos pinigų sumos ar lošimo
trukmės. Laimėjimas, tai tiesiog
atsitiktinumas.

Mitas: Aš žinau specialią sistemą,
kuri labai efektyvi ir padės
man išlošti.

Faktas: Tokios sistemos neegzistuoja,
nors bandymų ją sukurti buvo ir
tikėtinai bus ateityje. Be to, jei tokia
sistema egzistuotų ar tai būtų
naudinga lošimo verslui, kuris patirtų
milžiniškus finansinius nuostolius?
Yra žmonių, kurie lošdami sukčiauja,
tačiau ši veika yra nusikalstama ir
už ją numatyta baudžiamoji
atsakomybė. 

nebenoriu-losti.lt; facebook.com/nebenoriu.losti

Lošimų priežiūros tarnyba
prie LR Finansų ministerijos

VARDAS / PAVARDĖ

Vardenis Pavardenis


