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Despre Grand Hold'em
INFORMAȚII GENERALE
Joc de masă

Tip de joc
Temă

Casino Hold'em

FUNCȚIILE JOCULUI
• 3D
• Dealer
PLATĂ
Câștig maxim implicit Pariu x 100
Jackpot

Neadecvat

RTP mediu: 97.83%
RTP mediu Bonus Bet: 93.76%

DESIGN JOC
GENERAL
Casino Hold'Em este
o variantă de poker.
Este similar jocului
popular Texas
Hold'Em, dar se
joacă împotriva unui
dealer. Jocul se joacă
în cazinourile din

întreaga lume și este
unul dintre jocurile
cu cea mai rapidă
creștere în acest
moment.

Joc principal
Obiectivul jocului
este de forma o
combinație de cărți și
de a bate mâna
dealerului.
Runda începe cu
jucătorul, care face
un pariu Ante. În
acest moment, ar
putea fi plasat un
pariu secundar
opțional. Două cărți
sunt distribuite
jucătorului cu fața în
sus și două cărți cu
fața în jos către
dealer. În plus, trei
cărți comune sunt, de
asemenea, distribuite
cu fața în sus în
mijlocul mesei.
Jucătorul trebuie să

opteze fie pentru
Call, fie pentru
Renunțați. În cazul în
care jucătorul decide
să rămână în joc,
trebuie să facă un
pariu Call, care este
dublul pariului său
Ante.
În acest moment,
încă două cărți
comune sunt
distribuite cu fața în
sus și dealerul își
dezvăluie cele două
cărți proprii.
Atât jucătorul, cât și
dealerul formează
cele mai bune
combinații de poker
cu cinci cărți,
folosind cele două
cărți proprii și cele
cinci cărți comune.
Dealerul compară
cele două combinații
pentru a decide cine
este câștigătorul
rundei. Dealerul se
califică cu o Pereche
de Patru sau mai
bună.
Dacă dealerul nu se
califică. Pariul Ante
plătește conform
tabelei de plăți pentru
câștigurile Ante și
pariul Call va face
push.
Dacă dealerul se
califică, există 3
rezultate posibile:
• Mâna
jucătorului
bate mâna

dealerului și
pariul său
Ante se
plătește
conform
tabelei de
plăți pentru
câștigurile
Ante. Pariul
Call plătește
1 la 1.
• Dealerul bate
jucătorul și
jucătorul își
pierde
pariurile.
• Dealerul și
jucătorul sunt
la egalitate și
toate pariurile
fac push.

Pariuri
Sunt vizibile pe masă
trei poziții de pariere.
Pariu Ante, pariu
Call și pariul bonus
Ași sau mai mult.
Pariul Ante este
necesar pentru ca
jocul să înceapă.
Pariul Call se face,
dacă jucătorul
dorește să rămână în
joc după flop.
Pariul bonus Ași sau
mai mult este un
pariu opțional, care îi
dă jucătorului mai
multe opțiuni de
câștig.
• Acest pariu
plătește la

cele două
cărți proprii
ale
jucătorului și
la primele trei
cărți comune
(„flop”)
• Se plătește
imediat după
flop, dacă
cerințele sunt
îndeplinite.

Mize
Jetoanele sunt
disponibile cu valori
diferite. Jucătorul
este liber să plaseze
jetoane de valori
diferite pe pariu Ante
și pe pariul bonus
Ași sau mai mult.
Pariul Call este
întotdeauna dublul
pariului său Ante și
se plasează automat
după opțiunea Call.

Controale
Poți să selectezi
suma dorită pentru a
paria, făcând clic pe
jetoanele din partea
de jos a ecranului.
Săgețile dezvăluie
opțiuni disponibile
de jetoane cu mai
multe sume.
Apasă pe butonul
DISTRIBUIRE
pentru a începe
runda.
Apasă pe cercul

pariului Ante pentru
a plasa jetonul
selectat.
Apasă pe pariul
bonus Ași sau mai
mult pentru a plasa
jetonul selectat
pentru a te califica
pentru pariul
secundar.
Selectează butonul
CALL pentru a
rămâne în joc.
Selectează butonul
RENUNȚAȚI pentru
a încheia runda
curentă.
Poți să compari
combinațiile de
mâini în ferestrele de
afișare Jucător și
Dealer.
ȘTERGEȚI elimină
orice jetoane plasate.
REPARIERE repetă
ultimele pariuri
jucate.

TABELA DE PLĂȚI
Tabela de plăți pentru câștigurile Ante
MÂNĂ
Chintă roială

PLATĂ
100:1

Chintă de culoare 20:1
Careu

10:1

Full House

3:1

Culoare

2:1

Chintă sau mai

1:1

puțin
AA Tabela de plăți bonus
MÂNĂ
Chintă roială

PLATĂ
100:1

Chintă de culoare 50:1
Careu

40:1

Full House

30:1

Culoare

20:1

Pereche de ași
până la Chintă

7:1

