Single Deck Blackjack MH
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
Rentabilitatea teoretică a jucătorului (RTP) bazată pe strategia optimă este de 98.89%.
În Blackjack, obiectivul dvs. este să obțineți o mână cu o valoare cât mai apropiată de 21 decât cea a dealerului. Dacă mâna dvs. depășește 21, „eșuați” și pierdeți pariul. Dacă dealerul eșuează,
câștigați. Toate câștigurile normale se plătesc la o cotă de 1:1.
Pentru a calcula valoarea mainii dvs., cartile va sunt adunate dupa urmatoarele reguli:
Cartile de la 2 la 10 au valoarea afisata.
Valetii, damele si regii au valoarea 10.
Asul are fie valoarea 1, fie 11, oricare este mai avantajoasa.
Suita nu are nicio semnificatie in jocul de Blackjack.
Regulile la masa:
Cartile se reamesteca dupa fiecare mana.
Dealerul sta de la 17 in sus.
Puteti diviza o mana o singura data.
Dupa divizarea a doi asi, mai primiti doar cate o carte aditionala pentru fiecare mana.
O mana cu valoarea 21 dupa divizare este considerata 21, nu Blackjack.
Jucati pana la trei maini.
Se joaca cu un pachet de carti.
Dublati miza la oricare 2 carti.
Predare târzie
Blackjack plateste 6:5.
O dublare este posibilă după o împărțire, cu excepția împărțirii Așilor, conform regulilor mesei.
După ce cărțile inițiale au fost împărțite, dealerul are voie să se uite la cartea cu fața în jos a acestuia dacă au o șansă pentru BlackJack.

Acțiuni
Repetati pariul
- Plasati acelasi pariu initial ca in runda precedenta.
Impartiti
- Incepe jocul dupa ce ati plasat un pariu.
Atingere
- Apasati pe LUATI CARTE pentru a primi inca o carte. Puteti apasa pe LUATI CARTE de mai multe ori inainte de a apasa pe STATI.
Jeton
- Selectati jetonul cu care doriti sa pariati.
Jetonul X
- Apasati pe jetonul X pe oricare jeton plasat pentru a sterge pariul.
Stați
- Apasati pe Stati daca sunteti multumit cu valoarea mainii dumneavoastra si nu mai doriti carti in plus. (Stati automat atunci cand mana are valoarea 21.)
Împărțire
- Daca primele dvs. doua carti au valori identice (de ex.: 8 - 8 sau J - J), atunci le puteti imparti in doua maini separate, plasand inca un pariu cu aceeasi valoare pe a doua mana. Apoi continuati
sa jucati cate o mana pe rand.
Dublă
- Va puteti dubla pariul dupa ce ati primit primele doua carti. Veti mai primi o singura carte aditionala pentru a finaliza mana.
Blackjack
- Cand primele doua carti impartite au valoarea totala 21, mana este un Blackjack. Blackjack-ul bate o mana cu valoarea 21 formata din mai mult de doua carti.
Pierdere
- Ati "depasit" si pierdeti automat pariul daca valoarea totala a mainii depaseste 21. Daca dealerul depaseste, castigati automat runda de joc.
Asigurare
- Cand prima carte a dealerului este un as, aveti posibilitatea de a plasa un pariu secundar tip Asigurare, egal cu jumatate din valoarea pariului initial. Daca dealerul are Blackjack, atunci castigati
2:1 cu pariul tip Asigurare si mana se incheie. Daca dealerul nu are Backjack, pierdeti Asigurarea si jocul continua in mod normal.
Predare
- Dupa ce ati primit primele doua carti, puteti renunta la mana si pierdeti doar jumatate din miza.

Egal
- Daca mana dealerului are o valoare cuprinsa intre 17 si 21 si este egala cu valoarea mainii dvs., rezultatul jocului este egal si va este rambursata miza.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

