CUM SE JOACĂ BLACKJACK DOUBLE EXPOSURE
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Selectați denominarea cu care doriți să pariați.
Plasați pariul/pariurile făcând clic pe una sau mai multe dintre pozițiile Plasați pariul.
După ce ați plasat un jeton, faceți clic pe jetonul/jetoanele inițiale pentru a mări pariul.
Pentru a elimina ultimul pariu / ultimele pariuri plasat/-e, faceți clic pe Anulare.
Pentru a elimina toate pariurile plasate, faceți clic pe Ștergere pariuri.
Apăsați pe Împarte pentru a începe mâna.
Dealerul și jucătorul vor primi fiecare câte două cărți cu fața în sus.
Sunt disponibile următoarele opțiuni standard: Carte și Stau.
Opțiunile de Divizare sau Dublare depind de cărțile împărțite și apar atunci când sunt relevante în
conformitate cu regulile.
10. Apăsați pe Repariere după finalizarea mâinii pentru a repeta pariul anterior.
11. Apăsați pe Joc nou pentru a șterge pariul anterior pentru mâna următoare.

LIMITELE MESEI
Limitele pentru pariul minim și maxim se aplică numai pariului inițial. Acțiunile (cum ar fi divizarea, asigurarea etc.,
dacă este cazul) care necesită un pariu suplimentar pot fi folosite chiar dacă ați plasat un pariu egal cu pariul maxim.

VALOAREA CĂRȚILOR
Cărțile de la 2 la 10 au valorile afișate pe fiecare carte.
J, Q și K valorează 10 puncte.
Asul are o valoare de 1 sau 11. Dacă un As dintr-o mână este considerat ca având valoarea 11, mâna este denumită
"moale".

REGULILE DE JOC
REGULILE GENERALE
Această versiune de Double Exposure Blackjack este jucată cu 5 pachete standard de cărți.
Obiectivul este să obțineți o valoare totală a cărților mai mare decât cele ale dealerului.
Dacă reușește, jucătorul este plătit la 1:1.
Dacă nu reușește, jucătorul pierde pariul.
Jucătorilor li se permite să ceară Carte până când se Aruncă sau decid să Stea.
Dealerul trebuie să ceară carte în toate mâinile cu o valoare de 16 sau mai puțin și să stea în toate mâinile cu o
valoare totală de 17 sau mai mult, cu excepția cazului în care are un 17 moale, când este obligat să ceară carte.

REGULA PRIVIND REMIZA (PUSH)
Nu există posibilitatea de remiză (pariuri returnate) în Blackjack Double Exposure. Dealerul câștigă toate remizele, cu
excepția combinațiilor de Blackjack egale.

REGULA PRIVIND BLACKJACK-UL
Dacă primele două cărți pe care le primește jucătorul sau dealerul sunt As și o carte cu valoarea 10, mâna se
numește Blackjack.

Dacă jucătorul primește un Blackjack, el va sta.
Jucătorul este plătit la 1:1, chiar dacă dealerul are și el Blackjack.
Dacă dealerul primește un Blackjack, toate mâinile care nu au Blackjack pierd.

REGULA PRIVIND DUBLAREA
Jucătorii pot cere Dublare numai pe primele două cărți ale unei mâini în valoare totală de 9, 10 sau 11 - inclusiv
mâinile moi.
Când un jucător dublează, valoarea pariului său este dublată și primește doar o singură carte.

REGULA PRIVIND DIVIZAREA
1.
2.
3.
4.

Un jucător poate solicita divizarea atunci când mâna este alcătuită din două cărți cu aceeași valoare.
Un jucător nu poate să ceară divizarea decât pentru cărțile cu valorea de 10.
Atunci când divizează Ași, este trasă o singură carte suplimentară pentru fiecare As.
Dacă un jucător trage o carte cu valoarea de 10 după ce a divizat Ași, rezultatul este considerat 21, iar nu
Blackjack.
5. Un jucător poate cere divizarea o singură dată într-o mână.
6. Este permisă Dublarea după Divizare.

REGULA PRIVIND ASIGURAREA
Nu există pariuri de asigurare în Blackjack Double Exposure.

REGULA PRIVIND ABANDONUL (SURRENDER)
Nu există nicio opțiune de abandon în această versiune de Blackjack Double Exposure.

TERMENII JOCULUI DE BLACKJACK
Douăzeci și una (21) - o mână care nu este Blackjack, dar totalizează 21.
Blackjack - o mână care conține o carte As și o carte cu valoarea 10.
Dublare - pariul jucătorului este dublat și primește doar o singură carte.
Carte - atunci când un jucător trage încă o carte.
Divizare (Split) - în cazul în care jucătorului îi sunt date două cărți la fel, el le poate diviza în două mâini
separate, iar pariul inițial se repetă pentru fiecare mână.
Stau (Stand) - solicitarea jucătorului sau obligația dealerului de a nu mai primi alte cărți.
Aruncă (Bust) - o mână care depășește valoarea de 21.

REGULI BLACKJACK DOUBLE EXPOSURE (PE SCURT)
De asemenea, regulile sunt disponibile făcând clic pe pictograma i din joc.
Jucat cu 5 pahecte standard de cărți
Cărțile sunt amestecate la începutul fiecărui joc
Dealerul trebuie să obțină 17 moale
Fără abandon
Dublare permisă pe 9, 10 sau 11, inclusiv moale
Fără re-divizare
O carte pe Ași divizați
Nu se pot diviza decât cărți cu valoarea 10
Jucătorul stă automat la 21
Asul divizat împreună cu o carte cu valoarea 10 se consideră 21 - nu se consideră Blackjack
Blackjack plătește 1:1
Dealerul câștigă toate remizele, cu excepția combinațiilor de Blackjack egale

Jucătorul câștigă combinațiile de Blackjack egale

PROCENTUL DE RETURNARE LA JUCĂTOR
Cu strategia de bază, RTP-ul teoretic al acestui joc este de 98,80%

REGULILE GENERALE
Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.
Dacă se pierde conexiunea și acțiunea de joc a fost primită de server, acțiunea jocului va fi procesată de către
server. Dacă jocul poate fi reluat, jucătorul poate continua de la ultima acțiune. Dacă acțiunea de joc a fost încheiată,
jocul rezultat va fi vizibil numai în Istoricul jocurilor.

DATA FIȘIERULUI
2017/11/16 18:07:51 (UTC)

SERVER VERSION
5.1.1331.93

VERSIUNEA RNG
5.1.4478.308

