BLACKJACK
OBIECTIV
Scopul jocului este de a invinge dealerul. Orice mână care are o valoare mai apropiată de 21 decât
cea a dealerului este câștigătoare. Puteți câștiga, de asemenea, dacă mâna dealerului depășește 21
(prea mult). Atentie, dacă mâna dvs. depășește 21, veți pierde automat.

INSTRUCTIUNI DE JOC
După ce ați încărcat jocul, trebuie să vă alegeți locul la masă, apasand clic pe orice loc disponibil,
cu un semn "Loc Liber". Scaunele sunt numerotate de la unu la șapte în lobby și numărul locului
ales este afișat în istoricul jocului.
Pentru a plasa un pariu, selectați valoarea jetonului din meniu și apoi apasati direct pe locul ales la
masa. Aveți un timp limitat de la începerea jocului pentru a plasa un pariu.
Dacă un joc este deja în desfășurare, va trebui să așteptați finalizarea acestuia înainte de a putea
plasa pariuri.
La inceperea jocului vor fi împărțite două cărți cu fața în sus, dealerul va primi două cărți, de
asemenea, deși una va fi cu fața în jos.

REGULI DE JOC
Valoarea Cartilor
Toate cărțile își asumă valoarea nominală, cu excepția figurilor (Valeti, Dame sau Popi) care au
valoarea 10, și Asii care au valoarea de 1 sau 11, în funcție de care îi va oferi jucătorului cea mai
bună mână. Dacă primele două cărți au în total 21 (de exemplu un As și un 10) inseamna ca ai
primit Blackjack. Blackjack plătește 3 la 2 din miza inițială a jucătorului; cu excepția cazului în care
dealerul și jucătorul au Blackjack, caz în care rezultatul va fi egal. Alte miini cistigatoare plătesc 1
la 1. Rețineți că un BJ, (primele două cărți sunt as și cărți cu valoarea 10), bate o mână de 21 care
nu a fost rezultata din două cărți.
Fiecare jucător isi va astepta rindul să ia decizii pentru mâna lui, pornind de la jucătorul din dreapta.
Când este rândul tău să acționezi, vei fi prezentat cu o serie de opțiuni:






Stand (Stau) - Nu se vor mai lua alte decizii, se va rămâne la valoarea initiala a mâinii.
Hit (Carte) - Trageti o carte pentru a încerca să îmbunătățiți valoarea mâinii. Această opțiune
poate fi utilizată de mai multe ori.
Double Down (Dublu) - Dublați suma pe care ați pariat-o la mâna dvs. și veți primi doar o
singura carte. Jucătorul nu va mai putea primi nicio altă carte.
Split ( Desparte mana) - În cazul în care primele două cărți au aceeași valoare, puteți efectua
un "split / despartire mana" prin dublarea pariului și primirea a două cărți suplimentare.
Acest lucru vă oferă în mod efectiv două mâini pentru a juca.

Notă: Dacă împărțiți Ași, vi se va acorda doar o singură carte pentru fiecare mână și nu se pot cere
cărți suplimentare. O mina de 21 de puncte după divizare nu este un Blackjack, deoarece cartile nu
sunt primele două și, prin urmare, se plătește doar 1 la 1. Nu puteți diviza mâinile mai mult decât o
singură dată.
În cazul în care cartea dealerului este un As, jucătorilor le sunt oferite urmatoarele optiuni:






Insurance (Pariu de asigurare)- Acest pariu este jumătate din miza jucătorului. În cazul în
care dealerul are Blackjack acest pariu se va plăti 2 la 1. Dacă dealerul nu are Blackjack,
pariul este pierdut și mâinile se joacă normal.
Surrender (Predarea / Renuntare)-Jucătorul primește jumătate din valoarea pariului înapoi
fără să mai joace.
No insurance bet (Nu plasați pariul de asigurare) - Continuați jocul ca de obicei.

O conexiune lentă la rețea sau o performanță lentă a platformei de joc pot împiedica jucatorul să ia
o decizie la timp. Atunci când nu este selectată nicio decizie, selectarea implicită este un "stand /
stau" (și "nu" pentru asigurare).
Odată ce toți jucătorii au jucat, dealerul va întoarce cartea care se află cu față in jos. Dacă valoarea
mâinii sale este mai mică de 17, dealerul trebuie să extraga o altă carte. Dealerul va continua să
traga cărți până când valoarea cartilor sale este de cel puțin 17. Când valoarea cărților dealerului
este între 17 și 21, nu mai sunt extrase cărți. Toți jucătorii cu o mână mai apropiată de 21 decât cu
dealer-ul, câștigă runda. Dacă mâna jucătorului are aceeași valoare ca cea a dealerului, jocul este
considerat egal, iar jucătorul își păstrează miza. În cazul în care totalul dealer-ul este peste 21( too
many/ prea mult) , toți jucătorii sunt plătiți dacă nu au depasit 21 (prea mult).
În cazul în care toți jucătorii au "prea mult", dealerul nu va mai extrage cărți și va deschide cartea
ascunsa, în acest caz toți jucătorii pierd runda.
Această versiune de Blackjack este jucată cu opt pachete de cărți, tăiate la mijloc. Dealerul
amesteca cărțile la sfârșitul rundei in care se extrage cartonașul roșu care a tăiat pachetele
(aproximativ la jumătate).
Jocul respectă regulile de mai jos:

Regulile jocului de Blackjack
Numărul de pachete utilizate
Dealerul sta la oricare 17 (As, 6)
Jucătorul poate dubla dupla despartirea cartilor
Jucătorul poate dubla
Jucatorul poate despartii cartile
Jucatorul poate despartii Asii
Jucătorul poate trage carte la așii despartiti
Întregul pariu va fi pierdut în fața BlackJack- ului de la
dealerului
Predarea/ Renuntare ulterioară este permisa
Blackjack se plătește

Opt
Stau
Da
Doua carti de orice
fel
O singura mina
Da
Nu
Da
Nu
3 la 2

PARIURI ADITIONALE
Acest joc Blackjack include două pariuri opționale - Perfect Pairs (Perechi Perfecte) și 21 + 3.
Pariurile pot fi plasate numai în plus față de pariul principal . Câștigurile provenited din pariurile
optionale sunt independente de rezultatul jocului obișnuit de Blackjack.
Perfect Pairs (Perechile Perfecte) câștigă atunci când primele două cărți împărțite unui jucător
produc o pereche. Există trei tipuri de perechi posibile:





Perfect Pair (Pereche perfectă) - O pereche de același rang și același simbol. de exemplu. doi
Ași de Inima Neagra.
Colored Pair (Perechea de aceiasi culoare) - O pereche de același rang și culoare, dar un
simbol diferit; de exemplu. 2 de romb + 2 de inima rosie.
Mixed Pair (Pereche mixtă) - o pereche de același rang cu diferite simboluri; de exemplu. 10
de Inima rosie + 10 de Trefla.

Fiecare pereche va fi platita in mod diferit
Pariul 21+3 vă oferă șansa de a câștiga dacă primele două cărți, plus cartea expusa a dealerului,
cuprind oricare dintre următoarele combinații câștigătoare (similare cu cele din poker):







Trei bucati identice: Trei carti identice; de exemplu. 3 Dame de Inima Rosie.
Royala: Trei carti în secvență numerică și cu același simbol; de exemplu. 10, Valet și Dama
de Romb.
Trei bucati: Un trio cu aceeași valoare, dar cu simboluri diferite; de exemplu. orice 3 Popi cu
simboluri diferite (Romb, Trefla, Inima Rosie).
Chinta – Trei carti în secvență numerică, dar simboluri diferite; de exemplu. 2 de Inima
Neagra + 3 de Trefla + 4 de Inima Rosie.
Culore – Trei carti cu același simbol; de exemplu. 2, 6 și 10 de Trefla.

Fiecare combinație primește o sumă diferită de plată.
Ante (Pariu initial) - Pentru a juca trebuie să plasați o miză pentru a primi carti.

PLATI
Blackjack
Jucătorul câștigă
Insurance (Pariu de asigurare)
Perfect Pairs (Perechile Perfecte)
Colored Pair (Perechea de aceiasi
culoare)
Mixed Pair (Pereche mixtă)
Trei bucati identice
Royala
Trei bucati
Chinta
Culore

Blackjack normal

Pariu aditional - Perechie
Perfecta

21+3 Pariu aditional

3:2
1:1
2:1
25:1
12:1
6:1
100:1
40:1
25:1
10:1
5:1

RTP
Blackjack
Perfect Pairs (Perechile
Perfecte)
21+3

99.5%
95.9%
93.71
%

GESTIONAREA ERORILOR
Dacă există o eroare în procedura de joc, runda va fi temporar întreruptă și managerul va fi
informat. Un mesaj pop-up va fi afisat pe ecran, pentru a notifica jucătorul că eroarea este în curs de
investigare. Dacă managerul poate rezolva imediat eroarea, runda de joc va continua normal. Dacă
sutuatia nu poate fi remediata imediat, runda de joc va fi anulată, iar pariurile inițiale vor fi restituite
tuturor jucătorilor care au participat la runda de joc.
În situatia neasteptata, în care poate aparea o deconectare a sistemului de joc, după ce un pariu a
fost plasat pe masa de Blackjack și înainte de finalizarea perioadei de pariere, pariul nu va fi dedus
din sold. In situatia neasteptata in care o deconectare are loc, după ce pariul a fost finalizat și deja a
fost dedus din sold, dar înainte ca rezultatul jocului să fie cunoscut, pariul va fi procesat normal și
jocul va continua cu opțiunile implicite - "stand / stau". Soldul va fi actualizat în funcție de
rezultatele jocului. Dacă după o deconectare jucătorul se reconectează în timpul aceleiași runde de
Blackjack, jocul va urma continua cu optinunea implicita - "stand ".
Deconectare

Serviciile Ezugi Live Dealer sunt furnizate prin intermediul internetului, serviciu care in mod
inevitabil poate suferi probleme de conexiune. Acest lucru constituie un potențial impediment in
fluxul jocului și experiența utilizatorului.
Pentru a minimaliza impactul cauzat de deconectările neașteptate, in momentul in care un jucător
pierde conexiunea la serverul de joc, pe ecran va fi afișat un mesaj de reconectare.
Până in momentul in care jucatorul se reconectează la serverul de joc, funcțiile de joc și de chat vor
afisa un comportament eronat sau vor fi inactive.
Următoarele reguli de gestionare a erorilor se aplica in urmatoarele situatii:





În situatia în care apare o problema de conexiune înainte de plasarea pariurilor, ex: Inaintea
ca mesajului " Nu se mai pariaza" sa fie afisat pe ecran, pariul nu va fi dedus din sold și
jucătorul nu va participa la runda de joc. Dupa reconectare, va rugam sa verificați soldul și
informați imediat operatorul cazinoului dacă există inadvertente.
In situatia in care o problema de conexiune apare dupa inceperea unei runde de joc, ex:
Dupa ce mesajul "NU SE MAI PARIAZA" este afisat pe ecran, nu garantam plasarea
pariurilor . Va rugam sa verificati cu operatorul de cazino daca soldul este corect. Daca
pariurile au fost plasate, jocul se va desfasura normal si cistigurile vor fi creditate in acord
cu rezultatul jocului. Rețineți următoarele excepții:
o Mesajele de deconectare nu vor fi intotdeauna afisate jucatorului, in situatia
neasteptata in care jucatorul nu are optiunea de a alege urmatoarea decizie, toate
deciziile vor fi cele implicite.
o

În situatia în care a avut loc o deconectare a
clientului în timpul jocului, indiferent de stadiul
jocului, vă rugăm să verificați soldul după
reconectare și să contactați operatorul cazinoului
dacă există o problemă.

