Baccarat Regulile jocului
•
•
•
•
•
•
•

Baccarat este un joc de cărți Baccarat jucat între Player și cazinou (Banker).
Jocul este jucat cu 8 pachete a câte 52 de cărți (fără Jokeri), care sunt amestecate împreună
înaintea fiecărei runde.
Scopul jocului este să anticipaţi care este mâna cea mai puternică dintre Player și Banker. De
asemenea, puteţi anticipa o tie.
Semnul MIN/MAX indică miza minimă şi miza maximă care se pot plasa în fiecare zonă de
pariere.
Plățile se fac conform cu TABELUL DE PLĂȚI din joc. Pentru mai multe informații, consultați
secțiunea Planificarea plăților de mai jos.
Pentru a vedea TABELUL DE PLĂȚI, mutați cursorul peste semnul MIN/MAX.
Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în modul JOC DE AMUZAMENT.

Ajutor joc
•
•

•
•
•
•
•

•

Pentru a plasa o miză, selectați un jeton și faceți clic pe una dintre zonele de mizare de pe masă
denumite:TIE, BANKER sau PLAYER.
Dacă există săgeţi active în partea din stânga şi din dreapta a jetoanelor, faceţi clic pe acestea
pentru a vedea valoarea suplimentară a jetoanelor. La fiecare clic pe o zonă de mizare se adaugă
la miză o fisă cu valoarea selectată.
Pentru a începe o mână, faceți clic pe CĂRȚI.
Pentru a elimina o miză, selectaţi jetonul de ştergere şi apoi faceţi clic în zona de mizare.
Pentru a plasa o miză nouă în joc, faceți clic pe MIZĂ NOUĂ.
Pentru a plasa aceeași miză ca la runda anterioară și pentru a juca, faceți clic pe RE-MIZARE.
Pentru a afișa istoricul jocului Baccarat, deschideți Setări joc și apoi selectați Istoric Baccarat.
Pentru a minimiza istoricul jocului Baccarat, mutați cursorul peste Istoric Baccarat și apoi faceți
clic pe butonul de închidere [X].
Pentru a dubla valoarea mizei anterioare plasată la o rundă de joc, faceți clic pe butonul REMIZARE X2.

Jucarea mâinii
•

•
•

Player și Banker primesc câte două sau trei cărți. A treia carte este împărțită în funcție de
regulile pentru a treia carte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Regulile pentru a
treia carte de mai jos.
Jocul compară valorile mâinii pentru Player și Banker. Pentru mai multe informații, consultați
secțiunea Punctaj de mai jos.
Mâna cu valoarea cea mai apropiată de 9 câștigă. Mâinile de valoare egală sunt o tie, nicio mână
necâștigând în această situație.

Punctajul Baccarat
•
•

Valoarea mâinii se stabileşte adunând valorile cărţilor care compun mâna.
Cărțile cu numere de la 2-9 au valoarea afișată, așii au valoarea 1, iar popii, reginele, valeții și 10
are valoarea 0.

•

Dacă valoarea mâinii este 10 sau mai mult, se scade 10 din valoare, iar valoarea rămasă este
considerată a fi valoarea mâinii (de exemplu, 13 devine 3).

Reguli pentru cartea a treia
•
•

Dacă Player sau Banker are valoarea mâinii 8 sau 9, aceasta este cunoscută ca „natural” și
ambele mâini se opresc. Această regulă are prioritate față de toate celelalte reguli.
Dacă nici Player și nici Banker nu are o mână cu valoarea 8 sau 9, jocul continuă astfel:

Regulile pentru Player
•

Dacă Player are o valoare a mâinii între 0 și 5, se împarte o a treia carte pentru Player. Dacă
Player are o valoare a mâinii de 6 sau 7, mâna se oprește.

Regulile pentru Banker
•
•

Dacă Player se oprește, Banker trage o a treia carte dacă mâna are valoarea între 0 și 5.
Dacă Player trage o a treia carte, valoarea cărții trase de Player și valoarea mâinii pentru Banker
stabilește dacă Banker primește o a treia carte. Pentru mai multe informații, consultați tabelul
de mai jos:
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Planificarea câştigurilor acordate la Baccarat
•
•

•
•

•

Dacă Player câștigă mâna, mizele plasate pe PLAYER plătesc dublul valorii mizei inițiale (2 la 1).
Dacă Banker câștigă mâna, mizele plasate pe BANKER plătesc dublul valorii mizei inițiale (2 la 1).
Cazinoul deduce un comision de 5% de la toate câștigurile pentru Banker. Câștigul va fi rotunjit
dacă este necesar.
Câștigul este de 1,95 ori valoarea mizei, fiind rotunjit la 2 zecimale (jocul face rotunjirea la cel
mai apropiat cent).
Iată câteva exemple:
o Dacă mizați 0,1 €, câștigați 0,19 € (rotunjit în jos de la 0,195 €).
o Dacă mizați 0.2 €, câștigați 0,39 € (nu este necesară o rotunjire în jos).
o Dacă mizați 0,3 €, câștigați 0,58 € (rotunjit în jos de la 0,585 €).
Dacă este o tie, mizele plasate pe TIE plătesc 9 la 1, în timp ce mizele plasate pe PLAYER sau
BANKER sunt returnate (egalitate).

Funcţiile jocului
•

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Dați clic pentru a începe o rundă de joc.

Dați clic pentru a plasa o nouă miză.

Faceţi clic pentru a repeta aceleaşi mize ca în runda anterioară de joc.

Faceți clic pe butonul Remizare x2 pentru a vă dubla miza anterioară plasată la
runda anterioară de joc.

Faceţi clic pentru a anula toate mizele de pe masă.
Faceţi clic pentru a deschide meniul Setări joc şi configuraţi diversele opţiuni
de joc. Meniul conţine opţiuni pentru:
•
•
•
•
•
•

Audio
Efecte sonore
Muzică fundal
Istoric Baccarat
Joc rapid
Istoric jocuri

Faceţi clic pentru a dezactiva sunetul jocului sau folosiţi glisorul pentru a regla
nivelul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.

Opţiuni Setări joc
Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
•
•
•
•
•
•

Audio. Activare sau dezactivare toate sunetele.
Efecte sonore. Porneşte şi opreşte sunetele din joc.
Muzică fundal. Activează sau dezactivează coloană sonoră de fundal.
Istoric Baccarat. Afișează sau ascunde istoricul cu valorile mâinilor pentru Player și Banker de la
fiecare rundă de joc.
Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs..

Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc listate.

Câştigul jucătorului
Câştigul teoretic al jucătorului pentru acest joc este:
•
•
•

BANKER: 98.94%
PLAYER: 98.76%
TIE: 85.64%

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de
jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.
Termen în engleză

Termen tradus
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Tabelul de plăţi

Regulile jocului sunt generate:

