UNLIMITED BLACKJACK
Obiectiv
Scopul jocului este de a-l învinge pe dealer. O mână cu o valoare mai apropiată de 21 decât a
dealerului este câștigătoare. Poți câștiga și dacă mâna dealerului depășește 21 (bust). Ai grijă, totuși,
deoarece dacă mâna ta depășește 21, vei pierde automat.

Instrucțiuni de joc
Pentru a plasa un pariu, selectează valoarea jetonului cu ajutorul glisorului și apoi dă clic direct pe
masa din fața locului tău.
Dacă un joc este deja în desfășurare, va trebui să aștepți să se încheie înainte de a putea juca.
Atunci când începe jocul, toți jucătorii vor primi două cărți comune cu fața în sus. Aceste cărți vor fi
utilizate de toți jucătorii participanți drept cărți inițiale în mâna lor. Dealerul va primi, de asemenea,
două cărți, dar una va fi cu fața în jos. Cărțile din mâna Dealerului vor fi cărți comune pentru toți
jucătorii.

Regulile jocului
Valorile cărților - cărțile își asumă toate valoarea de pe față, cu excepția cărților cu imagini (Valeți,
Regine și Regi), care au toate valoarea de 10, și a Așilor, care au valoare fie de 1, fie de 11, în
funcție de care e cea mai bună variantă pentru jucător. Dacă primele două cărți pe care le-ai primit
au în total 21 (de ex. un As și un 10), ai blackjack. Un Blackjack plătește 3 la 2 din miza inițială a
jucătorului, cu excepția cazului în care dealerul și jucătorul au Blackjack amândoi, caz în care
rezultatul va fi de egalitate. Alte câștiguri plătesc 1 la 1. Reține că Blackjack, atunci când cele două
cărți inițiale sunt un As și o carte cu valoare de 10, bate o sumă de 21 care a fost acumulată prin
luarea altor cărți, dublare sau după separare.
Toți jucătorii acționează într-un interval limitat de timp asupra mâinii comune de Blackjack a
jucătorului, simultan, și iau deciziile independent. De exemplu, dacă primele două cărți sunt Rege și
6 (adică un total de 16), un jucător poate alege să dubleze, un alt jucător poate alege să stea, iar al
treilea jucător poate alege să ia încă o carte. Dealerul continuă să dea cărți pentru jucători, atât timp
cât toți jucătorii și-au jucat mâinile. Deciziile posibile sunt după cum urmează:



Stai - Nu mai faci nimic și rămâi cu valoarea din mână. Atunci când toți jucătorii aleg să
stea, dealerul nu va mai da cărți la mâna comună de Blackjack a jucătorului.







Ia O Carte - Mai primești o carte, încercând să îmbunătățești valoarea mâinii tale. Această
opțiune poate fi folosită de mai multe ori. Cărțile comune sunt date una câte una, fiind
utilizate de fiecare jucător, în funcție de propria decizie.
Dublează miza - Dublează suma pe care ai pariat-o pe mâna ta și mai primești încă o singură
carte. Jucătorii nu au voie să dubleze dacă primele două cărți date jucătorului sunt
Blackjack. Dublarea după o separare este permisă.
Separare - dacă două cărți date Jucătorului sunt perechi 2-2, 3-3, 6-6, 7-7, 8-8 sau A-A,
atunci Dealerul va separa cărțile și le va oferi jucătorilor posibilitatea de a juca cu o mână
sau cu ambele mâini. Va fi afișat mesajul relevant. Dacă decizi să joci cu ambele mâini,
atunci pariul tău inițial va fi dublat.

Notă: Dacă perechea de Ași a fost separată, doar o carte va fi dată pentru fiecare mână. 21 după
separare nu este considerat Blackjack, deoarece cărțile nu sunt primele două împărțite și, prin
urmare, se plătește doar 1 la 1.
În cazul în care cartea Dealerului aflată cu fața în sus este un As, Jucătorii (dacă nu au Blackjack) au
următoarele opțiuni:





Pariu de asigurare - Pariul este jumătate din miza jucătorului. În eventualitatea în care
dealerul are blackjack, acest pariu va plăti 2 la 1. Dacă dealerul nu are blackjack, pariul este
pierdut, iar mâinile sunt jucate normal.
Nimic - Continuarea jocului în mod obișnuit.

O conexiune înceată la rețea sau o performanță lentă a dispozitivului poate împiedica jucătorul să
selecteze la timp o opțiune. Dacă nu este selectată nicio opțiune, selecția implicită este „Stai”, „Nu”
pentru asigurare și „Se joacă o singură mână” pentru Separare.
După ce toți jucătorii și-au exprimat opțiunile, dealerul va întoarce cartea care se află cu fața în jos.
Dacă valoarea mâinii sale este sub 16, trebuie să mai ia o carte. Va continua să ia cărți până când
valoarea cărților sale este de cel puțin 17. Când valoarea cărților dealerului este între 17 și 21, toți
jucătorii cu o mână mai aproape de 21 decât a dealerului câștigă runda. Dacă mâna jucătorului are
aceeași valoare cu a dealerului, este push sau egalitate și jucătorul își păstrează miza. Dacă dealerul
depășește 21, toți jucătorii sunt plătiți, cu excepția cazului în care au depășit și ei 21.
În eventualitatea că toți jucătorii au mâini care depășesc 21, dealerul va înceta să mai dea cărți la
propria mână și va întoarce cartea care se afla cu fața în jos. În acest caz, toți jucătorii pierd runda.
Această versiune de blackjack este jucată cu opt pachete de cărți, tăiate la mijloc. Cărțile sunt
amestecate de către dealer la finalul rundei în care ia cartea roșie care a tăiat pachetul (aproximativ
la jumătate).

Jocul urmează regulile de mai jos:
Ofertă aplicabilă regulilor de Blackjack din cazinou
Reguli
Numărul de pachete utilizate
Dealerul ia o carte sau stă la 17 (As, 6)
Jucătorul poate dubla după separare
Jucătorul poate dubla la
Jucătorul poate lua cărți pentru așii
separați
Doar pariul original se pierde vs. BJ
Dealer
Renunțarea târzie este permisă
Blackjack plătește

Valoare
Opt
Stai
Da
Oricare două
cărți
Nu există
Da
Nu există
3 la 2

Pariuri suplimentare Blackjack
Acest joc de Blackjack include două pariuri suplimentare opționale - Perechi perfecte și 21+3 și
uneori un Ante. Pariurile suplimentare pot fi plasate doar în plus față de un pariu Blackjack
principal. Câștigurile pariului suplimentar sunt independente de rezultatul jocului obișnuit de
Blackjack.
Perechi perfecte
Perechile perfecte câștigă atunci când primele două cărți luate de un jucător formează o pereche.
Există trei tipuri posibile de perechi:
Pereche perfectă : O pereche cu aceeași valoare și aceeași suită. De exemplu, doi Ași de Pică.
Pereche asortată : O pereche de aceeași valoare și culoare, dar de suită diferită; de exemplu, 2 de
Caro + 2 de Cupă.
Pereche mixtă: O pereche de aceeași valoare, dar de suite diferite; de ex., 10 de Cupă + 10 de
Treflă.
Fiecare pereche primește o sumă diferită de plată.

21+3
Pariul 21+3 îți oferă șansa de a câștiga dacă primele două cărți ale tale plus cartea cu fața în sus a
dealerului compun una dintre următoarele combinații câștigătoare (similare cu cele de la pocher):
Set de culoare: Trei cărți identice; ex. 3 Regine de Cupă.
Chintă de culoare: Trei cărți consecutive numeric și aceeași culoare; ex. 10, Valet și Regină de Caro.
Trei de-un fel: Trei cărți cu aceeași valoare, dar de suite diferite; de ex., 3 Regi neasortați.
Chintă: Trei cărți consecutive numeric, dar de suite diferite; de ex., 2 de Pică + 3 de Treflă + 4 de
Cupă.
Culoare: Trei cărți de aceeași culoare; de ex. 2, 6 și 10 de Treflă.
Fiecare combinație primește o sumă diferită de plată.

Ante
În unele jocuri, trebuie să plasezi miza pentru a-ți primi cărțile.

Plăți
Joc
Blackjack elementar

Pariuri suplimentare Pereche
perfectă

Pariuri suplimentare 21+3

MÂNĂ
Blackjack
Jucătorul
câștigă
Asigurare

Plată
3:2
1:1
2:1

Pereche perfectă 25:1
Pereche asortată 12:1
Pereche mixtă 6:1
Set de culoare 100:1
Chintă de
40:1
culoare
Trei de-un fel 25:1
Chintă
10:1
Culoare
5:1

RTP
Joc
Blackjack

RTP
99.56
%

Pereche
perfectă

95.9%

21+3

93.71
%

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 evidenția 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 inițiale
le vor fi returnate tuturor jucătorilor care au participat la runda jocului.
Dacă apare o deconectare a sistemului după plasarea pariului pe masa de Blackjack și înainte de
încheierea numărătoarei inverse, pariul nu va fi dedus din soldul tău. Dacă deconectarea are loc
după finalizarea pariului și acesta a fost deja dedus din sold, înainte ca rezultatele jocului să fie
cunoscute, pariul va fi procesat ca de obicei, iar jocul va continua cu alegerea implicită a
jucătorului, ca de exemplu, să stea. Soldul este actualizat în funcție de rezultatele jocului. Dacă
după o deconectare, jucătorul se reconectează în timpul aceleiași runde de Blackjack, jocul va urma
comportamentul implicit de a sta.

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 neașteptate, când un jucător își 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 funcționa 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 afișarea
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 afișarea
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
Dacă joci pe mai multe locuri, există posibilitatea ca numai anumite pariuri să fie
procesate, iar altele să nu fie procesate.
o
Nu va fi afișat un mesaj de deconectare către jucător, iar toate deciziile se vor
considera precum cele implicite
o
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

