
REGULI GENERALE DE JOC
- Infinite Poker se joacă cu un pachet standard de 52 de cărți de poker.
- Pachetul este amestecat pentru fiecare rundă nouă.
- Este un joc pentru mai mulți jucători.
- Regulile Five Card Stud sunt utilizate în acest joc.
- Numele pariului principal sunt Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy din partea stângă.
- Limitele Minimă și Maximă de Pariu sunt setate pentru fiecare tip de pariu.

CUM SE JOACĂ
- Când runda începe, unui dealer și celorlalte câmpuri de pariere precum Pigsy,

Wukong, Xuanzang și Sandy le vor fi împărțite câte cinci cărți cu fața în jos.
- Un jucător poate paria doar pe parcursul timpului de pariere.
- Pentru a paria pe câmpul de pariere dorit, trebuie să apeși click pe un câmp de

pariere, cum ar fi: Pigsy, Wukong, Xuanzang, Sandy, Dealerul Câștigă Tot, O
Pereche, Două Perechi, Trei Bucăți, Chintă/Culoare, Full House/Careu/Chintă de
Culoare.

TABEL DE PLĂȚI
- După ce timpul de pariere se încheie, cărțile proprii și cărțile comune vor fi dezvăluite

și câștigătorul va fi desemnat.
- Toate Plățile sunt achitate la cotele menționate în fiecare câmp de pariere.
- Pariurile pe Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy vor avea fiecare o plată de 0.95 : 1.
- Dealerul Câștigă Tot este pariu câștigat dacă dealerul bate toate Pigsy, Wukong,

Xuanzang și Sandy, iar plata va fi de 3.8 : 1.
- Mâna Câștigătoare este determinată de către cel mai mare rang dintre Pigsy,

Wukong, Xuanzang și Sandy, incluzând și dealerul.
- Dacă cel mai mare rang este O Pereche, plata va fi de 0.5 : 1.
- Dacă cel mai mare rang este Două Perechi, plata va fi de 4 : 1.
- Dacă cel mai mare rang este Trei Bucăți, plata va fi de 8.8 : 1.
- Dacă cel mai mare rang este Chintă/Culoare, plata va fi de 32 : 1.
- Dacă cel mai mare rang este Full House / Careu / Chintă de Culoare, plata va fi de

109 : 1.
- Dacă valoarea cărților rămase, altele decât cele utilizate pentru combinația rangurilor,

este aceeași, atunci este remiză.
- Dacă un jucător face remiză cu un dealer, atunci va fi push.

Hartă
MINI ROAD

- Mini Roads există în toate câmpurile de pariere.
- Când un câmp de pariere este câștigat, va fi marcat ca un cerc roșu în partea de jos.
- Dacă nu este selectat de 11 sau de mai multe ori consecutiv, va fi afișat ca 'Ratare :

Număr'.

BEAD ROAD
- Bead Road este afișat prin butonul roadmap din partea de sus a Ecranului de Joc.
- Informațiile despre câștigurile/pierderile dealerului, respectiv

Pigsy/Wukong/Xuanzang/Sandy din joc vor fi înregistrate în culori.
- Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy vor fi afișate cu un cerc roșu atunci când câștigă.



- Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy vor fi afișate cu un cerc gri atunci când sunt
învinse.

- Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy vor fi afișate cu un cerc gri atunci când este
remiză.

- Mâna Câștigătoare din joc va fi înregistrată ca un caracter prescurtat.
- Rezultatul câștigător este afișat începând din colțul din stânga sus și deplasându-se

în jos.
- Când ajunge la sfârșitul coloanei, următorul rezultat al jocului va continua din partea

de sus a următoarei coloane din dreapta.
- High Card este HC
- O Pereche este 1P.
- Două Perechi sunt 2P.
- Trei Bucăți sunt Tr.
- Chinta este Ch.
- Culoarea este Cu.
- Full House este FH.
- Careul este Ca.
- Chinta de Culoare este CC.

BIG ROAD
- Big Road este o hartă care se concentrează cu precădere pe victoriile bifate de

Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy.
- Cercul roșu va fi afișat pe Big Road dacă Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy.
- Pigsy, Wukong, Xuanzang și Sandy sunt învinse de un dealer, va fi afișat un cerc gri.
- Dacă va fi remiză între un dealer și Pigsy/Wukong/Xuanzang/Sandy, un cerc verde

va fi afișat pe Big Road.
- Rezultatul jocului este afișat începând din stânga sus.
- Dacă rezultatul jocului este același cu cel al jocului precedent, un cerc va fi marcat

sub ultimul cerc din aceeași coloană.
- Dacă rezultatul jocului este diferit de cel al jocului precedent, cercul va fi marcat pe

următoarea coloană din dreapta, începând de sus.
- Dacă rezultatul jocului este o Remiză, o linie verde va fi trasată pe ultimul cerc. Dacă

se consemnează mai multe Remize la rând, numărul de Remize va fi marcat pe
ultimul cerc.

- Big Road este format din șase rânduri. Dacă jocurile sunt câștigate consecutiv cu
același rezultat și cercul ajunge în partea de jos a coloanei, atunci următoarea
victorie din joc cu același rezultat va fi înregistrată în dreapta ultimului cerc.

ISTORIC M INI
- Istoricul Mâinilor 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.



SETĂRI
- Apasă pe butonul Setări pentru a deschide fereastra cu setări.
- Jucătorul poate observa toate regulile jocului și alte funcții.

RTP
- Pigsy / Wukong / Xuanzang / Sandy : 97.5%
- Dealerul Câștigă Tot : 96.0%
- O Pereche : 96.2%
- Două Perechi : 95.1%
- Trei Bucăți : 95.8%
- Chintă / Culoare : 95.4%
- Full House / Careu / Chintă de Culoare : 92.9%

JUCĂTOR HOT
- În timpul perioadei de pariere din fiecare rundă, opt jucători, ale căror sume de pariu

sunt cele mai mari dintre toți jucătorii, vor fi desemnați ca fiind jucători hot.
- Jucătorii Hot sunt înregistrați în partea dreaptă/stângă a ecranului.  (PC Version

Only)
- Poți apăsa click pe pictograma din dreapta din partea de jos pentru a verifica mai

multe detalii în legătură cu dispozitivele mobile. (Mobile Version Only)
- Detalii despre jucătorii hot vor fi actualizate în mod regulat.
- Când o rundă se încheie, detaliile despre jucătorii hot vor fi resetate.


