Mini Baccarat
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți
continua runda neterminată din momentul întreruperii acesteia. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au rămas nedeterminate în jocurile
incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Plasarea pariurilor
Pentru a plasa un pariu, apasati pe jetonul dorit, dupa care apasati pe zona de pariere dorita de pe masa de joc. Jetonul va fi adaugat la
pariul dvs. total. Toate pariurile trebuie sa se incadreze in limitele mesei. Pentru a anula un pariu, selectati jetonul X si apoi apasati pe pariul
pe care doriti sa-l stergeti. Pentru a anula toate pariurile, apasati pe STERGETI TOT.

Regulament de joc
La Baccarat, jucat cu 6 pachete de carti, jucatorul si dealerul primesc cate doua carti initiale. Apoi mai primesc cate o carte optionala.
Castigatorul are mana cu valoarea cea mai apropiata de 9. Decarii si cartile cu imagine au valoarea 0. Asii au valoarea 1 si celelalte carti au
valoarea afisata pe ele.
Un pariu poate fi plasat pe mâna dealer-ului, a jucătorului sau pe un „tie” (egalitate). În caz de egalitate, pariurile pe jucător și pe dealer sunt
returnate, pariurile plasate pe „tie” se plătesc 8 la 1. Pariurile pe dealer se plătesc cu aceeași sumă ca miza, minus un comision de 5% plătit
la casă. Pariurile plasate pe jucător se plătesc cu aceeași sumă ca miza.
Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) pentru pariu este de 98,76%. Rentabilitatea jucătorului (RTP) pentru pariul bancherului este de
98,94%. Rentabilitatea jucătorului (RTP) pentru egalitate este de 85,56%.
Cartile se reamesteca dupa fiecare mana.

Reguli: Jucător

Valoarea totală a primelor două cărți
1-2-3-4-5-10
6-7
8-9*

Rezultat
Trage o carte
Menține valoarea
Natural și Menținerea valorii (Bancherul nu
poate Trage)

Reguli: Dealer

Valoarea totală a primelor Bancherul Trage dacă a treia Bancherul Menține valoarea dacă a treia
două cărți
carte a Jucătorului este
carte a Jucătorului este
0-1-2
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
3
1-2-3-4-5-6-7-9-10
8
4
2-3-4-5-6-7
1-8-9-10
5
4-5-6-7
1-2-3-8-9-10
6
6-7
1-2-3-4-5-8-9-10
7
Menține valoarea
Natural și Menținerea valorii
8-9*
(Jucătorul nu poate Trage)
* La o mână Naturală nu vor fi trase cărți suplimentare.
Rețineți:
Bancherul trebuie să Mențină valoarea la șase (6) sau șapte (7) când primele două cărți ale Jucătorului însumează șase (6) sau
șapte (7).
Bancherul trebuie să Tragă de la zero (0) la cinci (5) când primele două cărți ale Jucătorului însumează șase (6) sau șapte (7).
Nu există trageri opționale.

Acțiuni
•
•
•
•
•
•

Impartiti- Incepe jocul dupa ce ati plasat un pariu.
Repetati pariul- Plasati acelasi pariu initial ca in runda precedenta.
Stergeti tot- Sterge toate pariurile plasate pe masa.
Jeton- Selectati jetonul cu care doriti sa pariati.
Jetonul X- Apasati pe jetonul X pe oricare jeton plasat pentru a sterge pariul.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

