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

amestecat odată cu fiecare rundă nouă.
- Pokerul Rusesc este un joc de o singură persoană.
- Obiectivul jocului este sa ai o mână mai mare decât mâna dealer-ului.
- Ierarhizarea mâinilor de la mare la mic: Chintă Roială, Chintă de Culoare, Careu, Full

House, Culoare, Chintă, Trei de-un fel, Două Perechi, O pereche, As-Popă, Carte
Mare.

- În cazul câștigurilor de tip Carte Mare, dacă cea mai mare carte este la fel, se va
folosi a doua, a treia, a patra și a cincea cea mai mare carte pentru a se face
departajarea.

- Dealer-ul trebuie să se Califice cu o mână de As-Popă sau mai mare. În caz contrar,
pariurile de tip Ante vor fi plătite în valoare egală iar mizele de tip Pariu vor fi
împărțite.

- Dacă dealer-ul se califică și mâna jucătorului este mai mare decât cea a dealer-ului,
miza de tip Ante este returnată iar mizele de tip Pariu vor fi plătite conform tabelului
de plăți.

- Dacă mâna jucătorului și a dealer-ului sunt egale, runda este încheiată sub egalitate
iar miza jucătorului este înapoiată.

- Fiecare pariu are o limită minimă și maximă.
- Jucătorul trebuie să parieze de două ori miza de tip [Ante] pentru miza de tip [Bet]

indiferent dacă miza de tip [Ante] atinge limita de 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. RTP-ul Pariului Principal calculat la
strategia optimă este de 97.82%.

- Apăsați pe butonul [ÎMPARTE] pentru a primi cinci cărți jucătorului și 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 Pariază (Bet), Aruncă (Fold), Cumpără (Buy), Trage (Draw).
- Miza pariului Bonus al jucătorului este plătită dacă primele cinci cărți ale jucătorului

sunt împărțite într-o combinație prezenta în tabelul de pariu. În caz contrar, pariul
Bonus va fi pierdut.

ANTE/ PARIU
- Apăsați pe butonul [Pariu] (Bet) pentru a paria de două ori suma pariului Ante.
- Atunci când rândul jucătorului se sfârșește, se vor arăta toate cărțile dealer-ului

pentru confruntare (Showdown).
- Odata ce jucătorul pariază, acesta nu poate să Arunce (Fold), Cumpere (Buy), sau

să tragă (Draw).
- Dacă dealer-ul Nu se Califică, Pariul [ANTE] este plătit în bani egali iar miza de tip

[PARIU] este returnată indiferent de mâna jucătorului.
- Dacă dealer-ul se Califică, [ANTE] este returnat și miza de tip [PARIU] va fi plătită în

concordanță cu tabelul de plată al mâinii jucătorului (Acelasi lucru se aplică atunci
când cartea dealer-ului este înlocuită).



ARUNCĂ
- Apăsați pe butonul [ARUNCĂ] pentru a renunța la rundă.
- Dacă jucătorul apasă butonul [ARUNCĂ], pariul Ante și Bonus vor fi colectate de

către dealer.

CUMPĂRĂ
- Apăsați pe butonul [CUMPĂRĂ] pentru a paria aceeași sumă ca miza de tip Ante și a

primi o a șasea carte.
- Acest pariu este colectat de către dealer la finalul rundei, indiferent de rezultat.
- Jucătorul poate cumpăra o singură dată. Jucătorul nu poate Trage după ce a

cumpărat cea de a șasea carte.

TRAGE
- Selectați cărțile dorite apoi apăsați pe [TRAGE] pentru a schimba 1-5 cărți. Jucătorul

trebuie să plaseze aceeași sumă ca pariul Ante pentru a putea folosi opțiunea
[TRAGE].

- Acest pariu este colectat de către dealer la finalul rundei, indiferent de rezultat.
- Jucătorul poate trage o singură dată. Jucătorul nu poate Cumpăra după ce a tras o

carte.

ASIGURARE
- Când un jucător apasă pe butonul [PARIAZĂ] cu Trei de-un fel sau o mână mai mare,

jucătorul poate face un pariu de tip asigurare.
- Minimul pariului de tip asigurare este egal mizei de tip Ante. Și maximul pariului de

asigurare este miza de tip Ante multiplicată cu cotele mâinii curente a jucătorului.
- La sfârșitul fazei parierii mizei de tip asigurare, dealer-ul întoarce toate cărțile.
- Dacă mâna dealer-ului nu se califică (Este mai mică decât As-Popă), jucătorul este

plătit cu bani in mod egal pariului de asigurare.
- Dacă mâna dealer-ului se califică, jucătorul pierde pariul de tip asigurare.

DEALER-UL NU SE CALIFICĂ
- Dacă mâna dealear-ului este o carte mare, atunci jucătorul nu poate să concureze cu

mâna dealer-ului, pentru că mâna Nu se Califică. În acest caz, jucătorul se supune
regulilor după cum urmează.

- Jucătorul va avea opțiunea să înlocuiască cea mai mare carte a dealer-ului.
- Dacă refuză, pariul Ante al jucătorului este plătit cu bani în mod egal, iar pariul de tip

Bet este returnat jucătorului. Toate mizele plătite de CUMPĂRĂ sau TRAGE vor fi
colectate de către dealer.

- Dacă acceptă, jucătorul plătește aceeași sumă ca pariul de tip Ante și înlocuiește cea
mai mare carte a dealer-ului. Această miză va fi colectată de către dealer la final de
rundă, indiferent de rezultat.

- Dacă rezultatul înlocuirii cărții este că mâna dealer-ului devine Calificată, iar mâna
jucătorului este mai mare, miza de tip Ante va fi returnată jucătorului, iar miza de tip
Pariu va fi platită în concordanța cu Tabelul de Plată și mâna pe care o are jucătorul
în raport cu tabelul.

- Dacă rezultatul înlocuirii cărții este că mâna dealer-ului devine Calificată, iar aceasta
este mai mare decât mâna jucătorului, toate mizele de tip Pariu ale jucătorului și
mizele Ante vor fi colectate de către dealer.



- Dacă rezultatul înlocuirii cărții este că mâna încă Nu se Califică, pariul Ante este
plătit în bani în mod egal iar miza de tip PARIU este înapoiată jucătorului. Toate
mizele plătite de CUMPĂRĂ sau TRAGE vor fi colectate de către dealer.

- Dacă cartea înlocuitoare a dealer-ului este de aceeași valoare ca cea de dinaintea
înlocuirii, procesul de înlocuire va fi repetat până când o carte cu o valoare diferită va
fi atribuită.

A DOUA COMBINAȚIE DE POKER
- Jucătorul poate să aibă o a doua combinație Poker în cadrul mâinii câștigătoare. În

acest caz, jucătorul va fi plătit atât pentru combinația principală cât și cea secundară.
- Combinația secundară trebuie să aiba cel puțin o carte care să nu fie folosită în

combinația principală.
- Cu o combinație de cinci cărți, singura combinație secundară posibilă este de

As-Popă. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă combinația principală a jucătorului
este una din O pereche, Două perechi, Trei de-un fel sau Careu.

- Combinația secundară trebuie să fie a doua cea mai mare combinație după prima
combinație.

ALTE FUNCȚII
ISTORIC M INI

- Istoricul Mâinilor de Poker Rusesc arată sumarul și detaliile fiecărei runde.
- În detaliile fiecărei runde, toate detaliile mâinilor sunt listate împreună cu toate

pariurile și câștigurile.
- Secțiunea Informații Sintetizate listează sumarul mâinilor și al informațiilor pariurilor

pentru fiecare rundă.
- Mâinile câștigătoare sunt reprezentate de culoarea Roșu.
- Mâinile pierzătoare sunt reprezentate de culoarea Albastru.
- Mâinile în egalitate sunt reprezentate de culoarea Verde.
- Mâna în care dealer-ul Nu se Califică este reprezentată de culoarea Gri.

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: 97.82%
- Pariu lateral per total: 81.54%
- Asigurare: 85.09%


