Jocuri neincheiate

Three Hand Casino Hold'em

Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din
momentul întreruperii
acesteia. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Plasarea pariurilor

Pentru a plasa un pariu, apasati pe jetonul dorit, dupa care apasati pe zona de pariere dorita de pe masa de joc. Jetonul va fi adaugat la pariul dvs. total. Toate pariurile
trebuie sa se incadreze in
limitele mesei. Pentru a anula un pariu, selectati jetonul X si apoi apasati pe pariul pe care doriti sa-l stergeti. Pentru a anula toate pariurile, apasati pe STERGETI TOT.

Regulament de joc

La Casino Hold'em, jucat cu un pachet de 52 de carti, puteti castiga cu pariul dvs. Ante si cu pariul secundar optional Bonus AA.
Regulile la masa:
Jucati pana la trei maini.
Cartile se reamesteca dupa fiecare mana.
Se joaca cu un pachet de carti.
Dealerul trebuie sa aiba o pereche de patrari sau mai mare pentru a se califica.
Plata pentru Bonusul AA se face in functie de tabela platilor pentru Bonusul AA.
Plata pentru pariul dvs. Ante se face in functie de tabela platilor pentru Ante.
Toate cele 5 carti sunt utilizate pentru a determina castigatorul. Daca aveti aceeasi pereche ca si dealerul, atunci vor fi luate in considerare valorile cartilor trei, patru si
cinci.

Ante

Dupa ce va plasati pariul Ante si pariul Bonus AA optional, dvs. si dealerul veti primi doua carti cu fata in jos si trei carti comune sunt apoi impartite pe masa cu fata in
sus. Trebuie sa va decideti
daca EGALATI sau RENUNTATI. Daca Renuntati, atunci pierdeti pariul Ante si pariul optional Bonus AA. Daca Egalati, atunci va fi plasat un pariu Call aditional, egal cu
pariul dvs. Ante. in cazul in care
cartile dvs. de buzunar si cele trei carti comune formeaza o mana cu o pereche de asi sau mai mare, atunci castigati cu pariul dvs. Bonus AA conform tabelului de
castiguri.
Ultimele doua carti comune se impart cu fata in sus si dealerul isi arata cartile de buzunar. Cea mai valoroasa mana de Poker formata din 5 carti, compusa din cele cinci
carti comune plus cele doua
carti de buzunar, castiga. Dealerul trebuie sa aiba o pereche de patrari sau mai mare pentru a se califica.
RTP pariu principal (pe baza pariului total): 99,18%

Dealerul nu se califica.

Daca dealerul nu se califica, atunci pariul dvs. Ante este platit in functie de tabela platilor pentru Ante si pariul Call va este rambursat.

Dealerul se califica.
Daca
Daca
Daca
Daca

dealerul se califica, atunci mana lui cea mai buna se compara cu mana dvs. pentru a determina castigatorul.
aveti acceasi mana ca si dealerul, atunci rezultatul jocului este egal si pariurile Ante si Call va sunt rambursate.
mana dealerului o bate pe a dvs., atunci va pierdeti atat pariul Ante, cat si Call.
mana dvs. bate mana dealerului, atunci pariul dvs. Ante este platit in functie de tabela platilor pentru Ante si pariul dvs. Call este platit 1:1.

Bonus AA

Aveti optiunea de a plasa un pariu Bonus AA. Castigati cu pariul Bonus AA atunci cand primele dvs. carti personale plus primele trei comune va dau doi asi sau o mana
mai buna.
Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) în runda bonus AA, bazat pe strategia optimă, este de 93,74%.

Tabelul de castiguri pentru Bonusul Ante

Acțiuni

Egalare
- Plasati un pariu Call aditional egal cu dublul pariului dvs. Ante.
Renunțare
- Ati pierdut pariurile Ante si Bonus AA si cu asta se incheie runda de joc.
Impartiti
- Incepe jocul dupa ce ati plasat un pariu.
Repetati pariul
- Plasati acelasi pariu initial ca in runda precedenta.
Stergeti tot
- Sterge toate pariurile plasate pe masa.
Jeton
- Selectati jetonul cu care doriti sa pariati.
Jetonul X
- Apasati pe jetonul X pe oricare jeton plasat pentru a sterge pariul.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

