
REGULI GENERALE DE JOC
- Poker-ul de Cazino este jucat cu un singur pachet de 52 de cărți. Pachetul este

amestecat cu fiecare rundă nouă.
- Poker-ul de cazino este un joc de o singură persoană.
- Obiectivul jocului este sa ai o mână mai mare decât mâna dealer-ului.
- Dacă mâinile jucătorului și dealerului sunt egale, runda se va termina cu un rezultat

de Egalitate iar miza jucătorului va fi returnată.
- Fiecare pariu are o limită minimă și maximă.
- Jucătorul trebuie să parieze de două ori miza de tip [Ante] pentru [Flop] indiferent

dacă miza de tip [Ante] atinge limita de miză tip Pariu sau nu.

CUM SE JOACĂ
- Zona [ANTE] este zona unde jucătorul plasează pariul. Jucătorul poate plasa pariul și

pe zona [Bonus] pentru a plasa un pariu Bonus.
- Apăsați pe butonul [ÎMPARTE] pentru a împărți două cărți jucătorului și alte două

cărți dealer-ului. Toate cărțile jucătorului sunt așezate cu fața în sus, în timp ce cărțile
dealer-ului sunt așezate cu fața în jos, cu excepția celei de-a cincea.

- Jucătorul poate alege între opțiunile Bet (Pariu) sau Check (Verifică) pentru a
continua jocul sau a alege Fold (Aruncă) pentru a înlătura mâna primită.

- Pariul de tip Bonus este plătit dacă cărțile inițiale ale dealer-ului sunt împărțite cu o
combinație bonus aflată în tabelul de bonus. Altfel, pariul de tip Bonus este pierdut.

FLOP-UL
- Jucătorul trebuie fie să Parieze sau să aleagă opțiunea Fold pentru a continua jocul.

Dacă jucătorul alege Fold, dealer-ul câștigă iar jucătorul pierde toate pariurile.
- Apăsați pe butonul [PARIAZĂ] (Bet) pentru a paria dublul sumei pariului de tip Ante și

a continua pentru Turn. Alternativ, alegeți opțiunea [ARUNCĂ] (Fold) pentru a
înlătura mâna primită.

- Trei cărți comune vor fi împărțite.
- Odată ce jucătorul Pariază, jucătorul nu se mai poate Arunca (Fold).

TURN-UL
- Un jucător poate Paria sau alege opțiunea Check pentru a continua jocul.
- Apăsați pe opțiunea [PARIAZĂ] (Bet) pentru a paria aceeași sumă ca miza de tip

Ante și a continua pentru River.
- Apăsați pe opțiunea [VERIFICĂ] (CHECK) pentru a continua jocul fără să pariezi.
- Cea de-a patra carte comună este împărțită.

RIVER-UL
- Un jucător poate Paria sau alege opțiunea Check pentru a continua jocul.
- Apăsați pe opțiunea [PARIAZĂ] (Bet) pentru a paria aceeași sumă ca miza de tip

Ante și a continua pentru confruntare (Showdown).
- Apăsați pe opțiunea [VERIFICĂ] (CHECK) pentru a continua jocul fără să pariezi.
- Cea de-a cincea carte comună va fi împărțită.



SHOWDOWN
- Jucătorul trebuie să facă cea mai bună combinație de mână de poker cu cele șapte

cărți (Cele două cărți primite și cele cinci cărți comune.)
- Plata tuturor pariurilor principale este de 1 la 1.
- Dacă jucătorul câștică cu o mână mai mare, pariurile plasate pe Flop, Turn și River

vor plăti bani în mod egal mizei. Dacă jucătorul câștigă cu o Chintă sau mai mare,
pariurile de tip Ante vor plăti de asemenea bani în mod egal. In caz contrar, pariul de
tip Ante va fi înapoiat.

- Dacă dealer-ul câștigă cu o mână mai mare, jucătorul va pierde toate mizele.
- Dacă jucătorul și dealer-ul au o mână de valoare egală, toate pariurile vor fi împărțite.

ALTE FUNCȚII
ISTORIC M INI

- Istoricul Mâinilor de Poker Cazino arată sumarul și detaliile fiecărei runde.
- în detaliile fiecărei runde, toate detaliile cu privire la mâini sunt listate împreună cu

toate pariurile și câștigurile.
- Informații Sintetizate listează sumarul mâinilor și a informațiilor pariurilor pentru

fiecare rundă.
- Cele mai bune cinci cărți din mâinile câștigătoare sunt reprezentate de culoarea

Roșu.
- Cele mai bune cinci cărți din mâinile pierzătoare sunt reprezentate de culoarea

Albastru.
- Cele mai bune cinci cărți din mâinile în egalitate sunt reprezentate de culoarea

Verde.

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

funcționalități.

RTP
- Pariul Principal: 99.39%
- Pariul Bonus: 91.07%


