
GENERAL GAME RULES

- Blackjack este jucat cu opt pachete de 52 de cărți. Pachetul este amestecat odată cu
începutul unei runde noi.

- Acest joc este unul de o singură persoană, însă jucătorul poate juca 2 mâini
simultan. Jucătorul poate folosi ambele mâini. Fiecare mână este reprezentată ca
[PB].

- Obiectivul jocului este sa ai o mână mai mare decât mâna dealer-ului, dar să nu
depășească 21. Dacă depășește 21, jucătorul pierde în urma unui BUST. Jucătorul
va fi plătit bani egali cu valoarea pariului plasat dacă jucătorul câștigă.

- Dealer-ul trebuie să tragă cărți până când totalul va ajunge la 17. La 17 puncte sau
mai sus, dealer-ul trebuie să stea. Dacă mâna dealer-ului depășește 21, dealer-ul va
pierde în urma unui BUST.

- Dacă totalul mâinii jucătorului este egal cu cel al dealer-ului, runda este terminată în
Egalitate (Push) iar pariul Jucătorului va fi returnat.

- Cărțile numerotate de la 2 la 10 se contorizează după valoarea arătată pe fața
acestora. Popii, Damele și Juveții se contorizează ca 10. Așii sunt contorizați fie ca 1
sau 11.

- Fiecare pariu are o limită minimă și maximă.

HOW TO PLAY

- Zona [PB] este zona în care jucătorul plasează pariuri. Jucătorul poate paria pe
ambele zone [PB].

- Apăsați pe butonul [ÎMPARTE] pentru a primi cărțile câte una pe rând. Cărțile
jucătorului sunt așezate cu fața în sus, în timp ce prima carte a dealer-ului este
așezată cu fața în sus și a doua carte primită este așezată cu fața în jos.

- Dacă dealer-ul are 10, Juvet, Damă sau Popă cu fața în sus, dealer-ul poate să se
uite la cartea primită cu fața în jos. Atunci când cartea cu fața în jos este un As,
runda este terminată iar toate pariurile sunt pierdute, decât dacă jucătorul are de
asemenea Blackjack. Dacă un jucător și dealer-ul au amandoi Blackjack, rezultatul
este de Egalitate (Push) si pariul Jucătorului este returnat. Dacă nu, runda continuă.

- Dacă dealer-ul are un As cu fața în sus, jucătorului îi este oferită opțiunea de a
beneficia de un pariu tip asigurare la jumătatea valorii pariului inițial. Dacă dealer-ul
face un Blackjack (Cartea cu fața în jos este 10, Juvet, Damă sau Popă), runda este
finalizată și toate pariurile inițiale sunt pierdute, decât dacă și jucătorul are Blackjack.
Dacă dealer-ul nu face Blackjack, jucătorul pierde pariul tip asigurare și îi permite
jucătorului să continuie jocul normal cu pariu principal. Orice pariu tip asigurare este
plătit 2 la 1.

- Jucătorul poate alege Trage (Hit), Dublează (Double) sau Stai (Stand). În anumite
condiții, jucătorul poate avea opțiuni de a Împărți (Split).

BLACKJACK



- Dacă totalul primelor două cărți este 21, este considerat Blackjack. Blackjack
plătește 3 la 2.

- Blackjack este superior unei mâini care are un total de 21 format din trei sau mai
multe cărți.

STAND
- Când un jucător apasă butonul [STAI] (Stand), acțiunea se oprește și îi oferă rândul

dealer-ului.
- Această acțiune este posibilă doar dacă mâna jucătorului are un total mai mic decăt

21.

HIT

- Apăsați pe butonul [TRAGE] (Hit) pentru a primi cărți adiționale.
- Jucătorul poate apăsa butonul [TRAGE] (Hit) de mai multe ori atât timp cât totalul

mâinii jucătorului este mai mic de 21.
- Dacă totalul mâinii depășește 21, acea mână va reprezenta un Bust (Pierdere) și

pariul va fi pierdut.

SPLIT

- Dacă primele două cărți ale jucătorului sunt de aceeași valoare, jucătorul va avea
opțiunea de a plasa un pariu inițial adițional și va împărți (Split) mâna în două mâini.

- Apăsați pe butonul [ÎMPARTE] (Split), apoi jucătorul va primi cărți adiționale în cadrul
fiecarei mâini rezultate din împărțire (split).

- Dacă oricare dintre mâinile rezultate din împărțire (split) primește aceeași valoare,
jucătorul poate să efectueze o nouă împărțire (split). Un maxim de 3 ori este
disponibil pentru Împărțire (split).

- După ce Așii sunt împărțiți, jucătorul primește o carte adițională pentru fiecare mână
rezultată din împărțire, iar rândul se sfârșește automat. Dacă mâna rezultată din
împărțire primește un alt As, jucătorul nu va putea să Împartă (split).

- Jucătorul poate folosi toate opțiunile: Stai (Stand), Trage (Hit) sau Dublează
(Double).

- Un As și o carte care valorează 10 (10, Juvet, Damă, Popă) va fi considerat 21 în loc
de Blackjack după Împărțire (Split).

DOUBLE

- Apăsați pe butonul [Dublează] (Double) pentru a dubla pariul și a primi o carte
adițională. Această carte în mod automat va Sta (Stand).

- Opțiunea de a dubla va plasa o a doua miză a pariului inițial.
- Opțiunea de a dubla este permisă după Împărțire (Split).



- Jucătorul poate să aleagă opțiunea de a Dubla atunci cănd valoarea primelor două
cărți primite va fi 9,10 sau 11.

SIDE BETS

- Pariați pe zona [PP] pentru a continua cu un pariu colateral. Sunt trei pariuri
colaterale.

- Dacă primele două cărți ale jucătorului sunt de aceeași valoare și culoare, orice pariu
efectuat pe zona Pereche Perfectă (Perfect Pair) este plătit 25 la 1.

- Dacă primele două cărți ale jucătorului sunt de aceeași valoare și culoare, orice pariu
efectuat pe zona Pereche de Culoare (Colored Pair) este plătit 12 la 1.

- Dacă primele două cărți ale jucătorului sunt de aceeași valoare, orice pariu plasat pe
Pereche de Culoare Mixtă (Mixed Pair) este plătit 5 la 1.

OTHER FEATURES

HAND HISTORY

- Istoricul Mâinilor Blackjack arată un sumar și detalii pentru fiecare rundă.
- În detaliile fiecărei runde, toate detaliile mâinilor Dealer, Mâna 1 și Mâna 2 sunt

listate.
- Informații Sintetizate listează sumarul mâinilor și a informațiilor pariurilor pentru

fiecare rundă.
- Totalul final al fiecărei sumar al mâinilor este reprezentat de valoarea totală a fiecărei

mâini, iar mâna care a avut un Blackjack este indicată de un trifoi.
- Mâinile câștigătoare sunt reprezentate de culoarea Roșu.
- Mâinile pierzătoare sunt reprezentate de culoarea Albastru.
- Mâinile în egalitate (Push) sunt reprezentate de culoarea Verde.
- Mâna dealer-ului este reprezentată de culoarea Alb.

SETTING

- Apăsați pe butonul Setting pentru a deschide setările într-o fereastră de tip pop-up.
- Jucătorul poate observa secțiunea Dovedit Corect, Regulile Jocului și alte

funcționalități.
- Tabelul Strategiei se află în meniul Setări, jucătorul poate învăța strategia de bază a

Blackjack-ului.

RTP

- Pariul Principal: 99.47%
- Pariu lateral per total: 92.03%



- Asigurare: 92.33%


