Obiectiv
Obiectivul cazinoului Hold'em este de a obține o mână de 5 căr ți mai bună decât a dealerului, cu ajutorul
celor 2 cărți date și al celor 5 cărți comune.

Regulile jocului
Jocul este jucat cu un singur pachet de 52 de căr ți (fără Jokeri), iar pachetul se schimbă după fiecare joc și
se amestecă.
Orice număr de jucători poate participa la un singur joc simultan, fiecare ocupând cel mult un scaun.

Instrucțiuni pentru pariuri
Jucătorii trebuie să plaseze un pariu inițial (Ante) pentru a participa la rundă.
Plasează un pariu selectând valoarea unui jeton cu ajutorul glisorului și apoi dând clic pe op țiunea de
pariu de pe masă înainte ca numărătoarea inversă să se încheie. Nu po ți să te alături unui joc în
desfășurare.
Butonul Re-pariază din partea stângă va repeta ultimul pariu plasat. După apăsarea butonului, va fi
înlocuit de butonul Dublează.
Butonul Dublează va dubla re-pariul, atât timp cât valoarea nouă se încadrează în limitele permise și în
soldul utilizabil al jucătorului. Dacă dublarea tuturor pariurilor depă șe ște creditul utilizabil al jucătorului,
doar primele pariuri vor fi dublate, până când este atinsă limita de credit.
Butonul Anulare, amplasat sub Re-pariază va anula ultima ac țiune.
Butonul Ștergere va elimina toate pariurile plasate.
Pentru a adăuga și mai multă emoție jocului, jucătorul poate plasa și un pariu bonus, care plăte ște atunci
când sunt dați doi ași sau o pereche mai bună în prima rundă dată (din 2 căr ți ale jucătorului și 3 căr ți
comune).

Instrucțiuni de joc
Dealerul dă prima rundă de cărți: două cărți cu fața în sus pentru jucător, două căr ți cu fa ța în jos pentru
dealer și trei cărți comune care sunt utilizate de to ți jucătorii participan ți pentru a- și forma mâinile.
În funcție de acestea, alege dacă dorești CALL (acceptă), plasând un pariu call, care este egal cu dublul
Ante-ului tău, sau FOLD (renunțare) - prin urmare, închei runda și î ți pierzi Ante-ul.
Dacă alegi să continui, dealerul mai dă două cărți - Turn și Râu.
În cele din urmă, dealerul își dezvăluie cărțile ascunse, iar mâinile sunt comparate. Cea mai bună mână
câștigă, în baza a cinci din șapte cărți.

Pariu Bonus

Jucătorul poate plasa și un pariu bonus, care plăte ște atunci când sunt da ți doi a și sau o pereche mai bună
în prima rundă dată (din 2 cărți ale jucătorului și 3 cărți comune).
Pariul bonus poate fi plasat doar după pariul Ante. Nu este influențat de decizia jucătorului Call sau Fold.

Clasamentul mâinilor
Cărțile individuale sunt clasificate în jos de la As, care are cea mai mare valoare, căr țile cu imagini (Rege,
Regină și apoi Valet) și în cele din urmă cărțile de la 10 la 2.
Pentru completarea unei Chinte, Asul poate reprezenta fie 1, fie cartea superioară Regelui.
Cea mai slabă mână în Hold'em este Cartea mare - o mână de poker constituită din oricare cinci căr ți care
nu întrunesc niciuna dintre cerințele menționate mai jos.
În esență, o combinație de cărți în care nicio carte nu are legătură cu alta: nu sunt nici perechi, nici trei deun fel de aceeași valoare, nu sunt nici o combinație de 5 căr ți consecutive sau de aceea și culoare. Factorul
decisiv este cea mai mare carte din mâna unui jucător.
O Pereche este o mână care include două cărți de aceea și valoare.
Două Perechi înseamnă o mână care include două seturi de căr ți, fiecare set de aceea și valoare (de
exemplu, doi x 2 și doi Valeți)
Trei de-un fel înseamnă o mână care include trei căr ți de aceea și valoare.
O chită include cinci cărți consecutive, dar nu de aceea și suită.
Culoarea este formată din cinci cărți, toate de aceea și suită (un As, un 3, un 6, un 10 și o Regină - toate de
Pică, de exemplu).
Full House înseamnă trei cărți de aceeași valoare și încă două căr ți de altă valoare (trei x 4 de Cupă și
două Regine de Caro, de exemplu).
Patru de-un fel înseamnă o mână care include patru căr ți de aceea și valoare.
Chinta de culoare este o Chintă în care căr țile consecutive sunt toate de aceea și suită.
Iar o Chintă roială este o Chită de culoare care porne ște de la 10 în sus prin toate căr țile cu imagini, până
la As.

Rezultate joc
Dealerul trebuie să aibă o pereche de 4 sau mai bună pentru a se califica.
Câștigi dacă mâna dealerului se califică (aceasta con ține orice egal sau mai bun decât o pereche de 4) și
este mai mică decât a ta. Pariul Ante se plăte ște conform mesei de plată, iar pariul Call se plăte ște 1:1.
Pierzi dacă mâna dealerului se califică și este mai bună decât a ta. Pierzi atât pariul Ante, cât și pariul
Call.

Atunci când jucătorul și dealerul au mâini de aceea și valoare, câ știgă cea cu cele mai mari căr ți implicate.
Pentru două full house, de exemplu, cel mai bun trei de-un fel câ știgă. Dacă e egal, perechea cea mai
mare câștigă, iar dacă aceasta este, de asemenea, identică, câ știgă cel cu a cincea carte mai mare.
Un Push este egalitate - atunci când tu și dealerul ave ți exact aceea și mână. În acest caz, jucătorul î ți
primește pariul Ante și Call.
Dacă Dealerul nu are o mână care să se califice (cel pu țin o pereche de 4), vei primi pariul call plus o
parte din Ante, în funcție de tabelul de plată.

Plăți
Pariu Ante
MÂNĂ
Chintă roială
Chintă de culoare
4 of a Kind
Full House
Culoare
Chintă
3 de-un fel:
2 Perechi
1 Pereche
Carte mare

Plată
100:1
20:1
10:1
3:1
2:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1

Pariu Bonus
Chintă roială
Chintă de culoare
4 de-un fel:
Full House
Culoare
Chintă
3 de-un fel:
2 Perechi
Pereche de Ași

100:1
50:1
40:1
30:1
20:1
7:1
7:1
7:1
7:1

Pariul Call plătește 1:1
Defectele de funcționare anulează toate plățile și jocurile.

Întoarcere la jucător
Procentajul de retur teoretic optim către jucător pentru pariul Ante este de 97,84%, iar pentru pariul
Bonus, este de 93,74%.

Gestionarea erorilor

Dacă apare o eroare în procedura jocului, runda va fi întreruptă temporar și va fi notificat managerul de
serviciu. Jucătorii vor fi notificați printr-un mesaj pop-up pe ecran, care va eviden ția că problema este în
curs de investigare. Dacă managerul poate rezolva imediat eroarea, runda jocului va continua normal.
Dacă nu este posibilă o rezolvare imediată, runda jocului va fi anulată, iar pariurile ini țiale le vor fi
returnate tuturor jucătorilor care au participat la runda jocului.

Deconectare
Serviciile Ezugi Live Dealer sunt oferite prin internet, care, inevitabil, se poate deconecta uneori. Acest
lucru înseamnă obstacole potențiale la fluxul jocului și la experiența utilizatorului.
Pentru a minimaliza impactul produs de deconectările nea șteptate, când un jucător î și pierde conexiunea
la serverul jocului, va fi afișat un mesaj de reconectare pe ecran.
Până la reconectarea jucătorului la serverul de joc, jocul și chatul vor func ționa necorespunzător sau vor fi
complet inactive.
Se aplică următoarele reguli de gestionare a erorilor:



În cazul în care deconectarea apare după plasarea pariurilor, adică înainte de afi șarea
mesajului „Nu se mai acceptă pariuri” pe ecran, pariul nu va fi dedus din sold, iar jucătorul nu va
participa la runda jocului. Odată reconectat, te rugăm să- ți verifici soldul și să informezi imediat
operatorul cazinoului dacă există probleme.



În eventualitatea în care apare o deconectare după începerea rundei, adică după afi șarea
mesajului „Nu se mai acceptă pariuri” pe ecran, nu garantăm că pariul tău a fost plasat. Te rugăm
să verifici cu operatorul cazinoului pentru a te asigura că soldul tău este corect.Dacă pariul s-a
plasat, jocul va continua normal si câștigurile vor fi procesate conform cu rezultatul jocului
indifferent de intreruperea conexiunii. Vă rugăm sa consideraţi urmatoarele excepţii

o
o
o

Dacă joci pe mai multe locuri, există posibilitatea ca numai anumite pariuri să fie procesate,
iar altele să nu fie procesate.
Nu va fi afișat un mesaj de deconectare către jucător, iar toate deciziile se vor considera
precum cele implicite
In eventualitatea in care deconectarea unui client a avut loc in timpul jocului, indifferent de
starea jocului, te rugam sa te asiguri ca ti-ai verificat soldul dupa reconectare si sa contactezi
operatorul casinoului daca exista vreo problema

