KAKO IGRATI BLACKJACK
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Odaberite apoen novčića koji želite uložiti.
Odigrajte okladu klikom na jednu ili više pozicija Odigraj okladu
Nakon postavljanja novčića, kliknite na početne novčiće kako biste povećali ulog.
Kako biste uklonili posljednju odigranu okladu, kliknite na Poništi.
Kako biste uklonili sve odigrane oklade, kliknite na Ukloni oklade.
Pritisnite Dijeli kako biste pokrenuli dijeljenje.
Djelitelj će dobiti 1 kartu a vi 2.
Dostupne su sljedeće standardne opcije: Hit (još jedna karta) i Stand (dosta).
Opcije Split (razdvajanje) ili Double (još jedna karta uz udvostručen ulog) ovisi o broju podijeljenih
karata i pojavljuje se u odgovarajućem trenutku u skladu s pravilima.
10. Opcija za uzimanje Osiguranja pojavljuje se kad Djelitelj pokaže asa.
11. Kako biste ponovili prethodne oklade, nakon završetka vrtnje kliknite na Ponovi.
12. Kako biste izmijenili prethodnu okladu za sljedeću igru, kliknite na Nova igra.

OGRANIČENJA STOLA
Minimalna i maksimalna ograničenja klađenja primjenjuju se samo na početnu okladu. Potezi (poput razdvajanja,
osiguranja itd.) koji zahtijevaju dodatnu okladu mogu se odigravati čak i ako ste odigrali okladu jednaku
maksimalnoj.

VRIJEDNOSTI KARATA
Karte od 2 do 10 imaju vrijednost koja odgovara brojevima.
Dečko, kraljica i kralj vrijede 10.
As ima vrijednost 1 ili 11. Ako bilo koji as u ruci ima vrijednost 11, ruka se naziva 'mekom'.

PRAVILA IGRE
OPĆA PRAVILA
Ova verzija igre Blackjack igra se s 5 standardnih špilova.
Cilj je postići veću ukupnu vrijednost karata od djelitelja.
Ako se to dogodi, igrač se isplaćuje u omjeru 1:1, osim ako dobije Blackjack, a u tom slučaju se isplaćuje u
omjeru 3:2.
Ako ne, igrač ili gubi okladu ili se u slučaju jednake vrijednosti karata oklada vraća.
Igračima je dozvoljeno uzimanje dodatnih karata (Hit) dok ne ostanu tropa (Bust) ili ne kažu dosta (Stand).
Djelitelj uzima karte dok je zbroj njihovih vrijednosti 16 ili manje, a kaže dosta ako je zbroj vrijednosti karata 17 ili
više.

PRAVILA U SLUČAJU JEDNAKE VRIJEDNOSTI KARATA (TIE)
Smatra se da je dijeljenje neodlučeno ako igrač i djelitelj imaju karte jednakog zbroja vrijednosti. U slučaju jednake
vrijednosti karata, igraču se vraća iznos njegove prvobitne oklade.

PRAVILO BLACKJACKA

Ako prve dvije karte koje igrač ili djelitelj dobiju budu as i desetka, dijeljenje se naziva Blackjack.
Ako igrač dobije Blackjack, ne dobiva više karata.
Ako djelitelj ne dobije Blackjack, igrač se isplaćuje u omjeru 3:2.
Ako djelitelj dobije Blackjack, svi koji također nemaju Blackjack gube okladu.
Ne postoji ponuda u kojoj igrač može podijeliti novac s djeliteljem ako djelitelj ima asa, a igrač već ima Blackjack.

PRAVILO UDVOSTRUČAVANJA ULOGA
Igrači mogu udvostručiti ulog uz novu kartu kad dobiju prve 2 karte u bilo kom dijeljenju.
Kad igrač udvostruči ulog, iznos njegove oklade se udvostručuje, a on dobiva samo jednu kartu.

PRAVILO RAZDVAJANJA
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Igrač može razdvojiti okladu kad se dijeljenje sastoji od dvije karte jednake vrijednosti.
Igrač ne može razdvojiti okladu ako karte nemaju vrijednost barem 10.
Kad razdvaja aseve, izvlači se samo jedna dodatna karta uz asa.
Ako igrač nakon razdvajanja aseva izvuče desetku, rezultat se broji kao 21, ali se ne računa kao Blackjack.
Igrač može razdvojiti karte samo jednom po dijeljenju.
Udvostručavanje uloga nakon razdvajanja je dozvoljeno.

PRAVILO OSIGURANJA
Ako je prva djeliteljeva karta as, igrač može uzeti osiguranje i odigrati polovicu iznosa svoje prvobitne oklade.
Oklada uz osiguranje smatra se sporednom okladom.
Oklada uz osiguranje isplaćuje se u omjeru 2:1 ako djelitelj dobije Blackjack. Ako djelitelj ne dobije Blackjack, igrač
gubi okladu uz osiguranje.

PRAVILO PREDAJE
U ovoj verziji Blackjacka ne postoji mogućnost predaje.

TERMINI BLACKJACKA
Dvadeset jedan (21) – dijeljenje koje nije Blackjack, a iznosi 21.
Blackjack – dijeljenje koje sadrži asa i desetku.
Double (karta uz udvostručen ulog) – igračeva oklada se udvostručuje i dobiva samo jednu kartu.
Hit (još jedna karta) – kad igrač izvuče još jednu kartu.
Osiguranje – sporedna oklada koja se može odigrati ako je prva djeliteljeva karta as.
Jednaka vrijednost karata – iznos oklade se vraća igraču ako su dijeljenja jednake vrijednosti.
Razdvajanje – ako igrač dobije dvije iste karte, može ih razdvojiti u dva različita dijeljenja, a prvobitni iznos
oklade se primjenjuje na svako dijeljenje.
Dosta – igrač traži ili je djelitelj primoran ne uzimati više niti jednu kartu.
Tropa – dijeljenje koje je veće vrijednosti od 21.

PRAVILA BLACKJACKA (SAŽETAK)
Pravila su također dostupna klikom na ikonu i u igri.
Igra se s 5 standardnih špilova
Karte se miješaju na početku svake igre
Djelitelj mora reći dosta nakon vrijednosti 17 ili veće

Nema predaje
Nema ponovnog razdvajanja
Na razdvojene aseve dijeli se samo jedna karta
Nije moguće razdvajanje ako karte imaju vrijednost manju od 10
Ako igrač dobije 21 automatski kaže dosta
Razdvojeni as uz desetku se broji kao 21, a ne kao Blackjack

POVRAT IGRAČU
Uz osnovnu strategiju, teoretski RTP ove igre iznosi 99,60%

OPĆA PRAVILA
Kvar poništava sve rezultate u igri i isplate.
Ako dođe do prekida veze, a na serveru je registrirana aktivnost u igri, sa strane servera igra će biti okončana. Ako
je igra prekinuta tako da je nastavak moguć, igrač može nastaviti tamo gdje je stao. Ako je igra prekinuta na
samom kraju, igra s rezultatom bit će vidljiva samo u Povijesti igre.
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