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1. Spelutbud - Ange de spel ansökan avser
Årlig landbaserad turnering i kortspel
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Beskrivning av den turnering ansökan avser ska bifogas.

2. Spelregler för den årliga landbaserade turneringen i kortspel som ansökan avser ska bifogas
Kortspel i turneringsform
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Vägledning
Punkt 1. Spelutbud
Sökanden ska med fullständig beskrivning beskriva den
årliga landbaserade turneringen i kortspel som ansökan
avser. Beskrivningen för respektive spel ska vara så detaljerad och precis så att spelmyndigheten kan göra en
bedömning av spelformen, spelet, förutsättningarna för
spelet som ska vara lämpligt ur allmän synpunkt och
bedrivas på ett sunt och säkert sätt.
En licens till landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform får endast omfatta sådan poker där det i spelet förekommer både gemensamma och enskilda kort.
Värdet av varje spelares insats får högst uppgå till 1/8
prisbasbelopp och högst 25 procent av vinstpotten får
tillfalla en enskild spelare. För att täcka licenshavarens
kostnader i spelet får högst 20 procent av spelarnas
insatser användas.
För kortspel i turneringsform ska det i beskrivningen
minst framgå följande:
• när turneringen ska spelas,
• hur turneringen går till,
• om turneringen består av deltävlingar, i så fall ska de
beskrivas,
• hur betalning av insatser till turneringen och vinstutbetalning till spelarna ska ske, samt
• om det finns annat tillståndsgivet spel på spelplatsen.
Licens att tillhandahålla kortspel i turneringsform får
endast ges om det på spelplatsen inte förekommer
annat spel som omfattas av spellagen i samband med
turneringen.
Punkt 2. Spelregler
Spelregler för det kortspel i turneringsform som ansökan avser ska bifogas. Av spelreglerna ska det tydligt
framgå hur spelet går till.
Bilagor som ska bifogas spelkonceptbeskrivningen
1. Beskrivning av turneringen
2. Spelregler för turneringen
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