
GDM datoteka za pomoć 

BLACKJACK PRO – Atlantic City - Single Hand 

BLACKJACK PRO – Atlantic City - Single Hand je kartaška igra u američkom stilu. Igra omogućava 
igraču da odigra 1 dijeljenje na jednom području za klađenje na stolu.   Sadrži prilagodljivu 
shemu boja i postavke za igrača. Teoretski prosječni povrat igraču (return to player – RTP) 
99.128%. 

Glavni izbornik 

 
Odabir čipova 

 Odaberite čip klikom na njega 
 Koristite strelice za pomicanje kako biste vidjeli sve dostupne čipove 

Klađenje 

 Odaberite područje na stolu označeno s “BET HERE” klikom na njega. Time postavljate 
ulog s odabranim čipom.  

 Ponovno kliknite na isto područje kako biste povećali ulog.  
 Kliknite na gumb "DEAL" za igranje 

Uklanjanje uloga 

 Klikom na gumb "CLEAR" uklonite sve uloge sa stola. 

Stand /dosta/ 

 Klikom na gumb "STAND" igrač pokazuje kako ne želi primati više karata ili dalje ulagati 

Double  /dvostruko/ 

 Klikom na gumb  "Double" igrač će udvostručiti ulog u ruci koja se trenutno igra i dobit 
će samo još jednu kartu 

Rebet /ponovi okladu/ 

 Klikom na gumb „Rebet“ igrač ulaže istu vrijednost  čipa na iste oklade kao i u 
prethodnoj igri 



 

 

Split /podijeli/ 

 Klikom na gumb „Split“ igrač će podijeliti karte iste vrijednosti u dvije zasebne ruke i 
dodati dodatni ulog u novo dijeljenju iste vrijednosti kao u prvoj ruci. 

Postavke 

 Slobodno promijenite shemu boja stola kako bi odgovarala vašem osobnom stilu i 
ukusu. 

Pravila igre 

 Pristup informacijama iz „Pravila igre“ 

KAKO IGRATI 
U igri Blackjack PRO ATLANTIC CITY igrač se natječe protiv djelitelja tko će prvi dosegnuti zbroj 
jedne ruke najbliži vrijednosti 21, ali bez da isti prijeđe.  Ako je zbroj igračeve prve 2 karte 21 to 
se naziva blackjack.  (svaka karta s vrijednosti 10 + as). 
 
DIJELJENJE 

         Svakom igraču i djelitelju dijele se po dvije 2 početne karte.   
Djelitelj sebi dijeli kartu okrenutu prema gore i jednu okrenutu prema dolje (holecard).  

 

Sve karte sa slikom imaju vrijednost 10. 
      

 

As ima vrijednost 1 ili 11.  
      

 

Sve ostale karte imaju vrijednost koju prikazuju.  
     Djelitelj mora vući karte do vrijednosti  16 i stati na 17. 

     Djeliteljev blackjack uzima sve uloge osim igračevog blackjacka, koji se naziva  “push”. /neriješeno/ 
  

 
          

ISPLATE 
         Ako je ukupna vrijednost igračevih karata bliža vrijednosti 21 nego djeliteljeva vrijednost, igrač osvaja  

iznos uloga. 
  Ako je vrijednost igračevih i djeliteljevih karata ista, ulog se vraća u  “push”. 
  Ako je ukupna vrijednost karata veća od 21, igrač automatski gubite ulog. (“bust”). 
  

 

Blackjack se isplaćuje u 
omjeru 3 naprama 2. 

       

 

Dobitna ruka isplaćuje se u omjeru 1 
naprama 1. 

      

 

Osiguranje se isplaćuje u 
omjeru 2 naprama 1. 

       
 

         OPCIJE IGRE 
        SPLIT  /podijeli/ 

       



 

 

Ako prve dvije karte dodijeljene igraču imaju iste vrijednosti, iste se mogu podijeliti(split). 
    Opcijom split ulaže se ulog jednak prvotnom ulogu u svakoj ruci. 
    Split ruke igraju se odvojeno, s tim da se svaka ruka naizmjence rješava nakon što se po jedna karta podijeli 

svakoj ruci. 
Ruke se mogu samo jednom razdvojiti.  

       Ako razdijelite asove, samo se po jedna karta dodjeljuje  svakom asu.  
     Ako je karta s vrijednošću deset dodijeljena bilo kojem od asova, ruka se tretira kao 21, ne kao blackjack. 

   
 

         DOUBLE DOWN /dvostruko/ 
        Možete udvostručiti ulog bilo koje ruke pri postavljanju uloga za tu ruku. 

   Opcija Double Down  ulaže dvostruki iznos prvotnog uloga u toj ruci. 
    Samo se jedna dodatna karta dodjeljuje dvostrukom ulogu.  
    Split ruke mogu se također udvostručiti. 

       
 

         INSURANCE /OSIGURANJE 
        Osiguranje se nudi kada je djeliteljeva karta koja je okrenuta s licem prema gore as .  

Ako igrač prihvati ponudu osiguranja, drugi ulog koji odgovara polovici iznosa glavnog uloga stavlja se  
 prije nego što djeliteljeva ruka dobije blackjack.   
Ako djelitelj dobije blackjack, igračev osiguran ulog je dobitan. 

    Ako djelitelj ne dobije blackjack, svi osigurani ulozi gube. 
    Ako djeliteljeva karta koja je okrenuta prema gore ima vrijednost 10,  djeliteljeva  karta koja je  

okrenuta prema dolje provjerava se bez ponude osiguranja.  
 

 
         SURRENDER /PREDAJA/ 

        Predaja je moguća u svakoj ruci. 
      Predaja je moguća NAKON što se podijele početne karte i PRIJE početka svake ruke.  

  Ako djelitelj ima mogući  Blackjack, predaja je moguća NAKON što djelitelj provjeri postoji li dobitak blackjack. 
Ako je predaja odabrana na pola uloga, polovica se vraća po završetku igre.  

  
 

          
OSTALA PRAVILA 

        U igri se obično koristi 8 špilova 
       Špilovi se ponovno promiješaju na početku svake ruke.  

     Kvar poništava sve uplate i igre.  
       

  

 


