Američki blackjack
Igra
Cilj je igre blackjack pobijediti djelitelja:
•
•

Ne prijeći 21 bod, odnosno (ne ispasti Gubitnik)
Imati bolji rezultat od djelitelja ili da djelitelj postane Gubitnik

Bodovanje
Bodovi u dijeljenju označavaju zbroj bodova za svaku kartu u ruci.
Bodovi po karti:

Karte

Bodovi

As

1 ili 11

2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tim
redom

10, Dečko,
Dama, Kralj

10

Boja karte nije važna.

Blackjack – najviša kombinacija, vrednija od svih drugih kombinacija za 21

bod. Blackjack se sastoji od 2 karte: asa i bilo koje karte koja nosi 10 bodova.
Blackjack se može dobiti odmah pri Dijeljenju (na primjer, Kralj i as
nakon Razdvajanja računaju se kao 21 bod, a ne kao Blackjack).

Gubitak – događa se kada u ruci imate više od 21 boda. Kada ste
u Gubitku, odmah gubite. I igrač i djelitelj mogu imati gubitku.

Meki bodovi – kombinacija u kojoj su različiti brojevi bodova jer je u njima as
koji može nositi 1 bod ili 11 bodova. Na primjer, as i „6“ daju 7 ili 17 bodova,
što je Mekih 17..

Dodatni ulozi
Osiguranje – neobvezan dodatni ulog koji iznosi pola početnog uloga. Može
se uložiti odmah nakon Dijeljenja ako je djeliteljeva otvorena karta
as. Osiguranje je dostupno za sve ruke igrača u igri.
Svako Osiguranje dobiva ako djelitelj ima Blackjack.

Dobici
•
•
•
•

Blackjack donosi dobitak 3:2
Osiguranje donosi dobitak 2:1
Pobjeda donosi dobitak 1:1
U slučaju remija ulog se vraća igraču - "Push"

Tijek igre
•
•

U igri su 4 špila, 52 karte u svakom špilu. Na početku svake nove runde,
sve su karte u igri.
Nakon stavljanja uloga djelitelj daje dvije karte svakom igraču. Zatim
dijeli dvije karte sebi:
Jednu kartu s licem prema gore (otvorena)
o Jednu kartu s licem prema dolje (zatvorena)
Ako djelitelj ima as okrenut prema gore, nudi ulog Osiguranja Igraču.
Ako djelitelj ima as ili kartu koja vrijedi 10 bodova okrenutu licem prema
gore, provjerava ima li Blackjack.
Ako djelitelj ima Blackjack:
o Pobjeđuje ulog Osiguranja
o Ako Igrač ima Blackjack, ulog mu se vraća
o Svi se drugi ulozi gube
o Runda završava
Ako djelitelj nema Blackjack:
o Gube se ulozi osiguranja
o Runda se nastavlja
Svi igrači koji imaju Blackjack pobjeđuju i prestaju igrati
o

•
•
•

•

•

•

Za sve ruke igrača još uvijek u igri:
o Igrač treba odabrati jedan od dostupnih postupaka. Dostupni
postupci ovise o trenutačnoj situaciji. Potpuni popis mogućih
postupaka:
▪
▪
▪
▪

Stand
Hit
Double
Spilt

Ako zbroj bodova u ruci bude 21, igra odmah staje.
o Ako zbroj bodova u ruci bude više od 21, igrač gubi.
o Kada igrač zaustavi igru ili ako u ruci ima 21 bod ili više,
pobjeđuje ruka drugog igrača.
Nakon što su svi igrači bili na redu, djelitelj okreće svoju kartu okrenutu
prema dolje.
Dok djelitelj ima manje od 17 bodova, izvlači karte jednu po jednu.
Ako djelitelj prijeđe 21 bod, svi igrači koji nisu ispali osvajaju dobitak.
Ako djelitelj ima 21 bod ili manje, uspoređuju se bodovi djelitelja i
svakog igrača:
o Ako igrač ima više bodova, pobjeđuje
o Ako igrač ima isti broj bodova, ulog za tu ruku vraća se igraču
o Ako igrač ima manje bodova, gubi
o

•
•
•
•

Postupci
Stand (stajanje)
Ako igrač zaustavi igru, u ruci mu ostaju iste karte, a na redu je drugi Igrač.
Hit (pogodak)
Ako igrač zatraži kartu, izvlači se još jedna karta za njegovu ruku. Nema
dodatnih uloga.
Split (razdvajanje)

Split znači udvostručiti ulog i razdvojiti dvije karte ruke na dvije zasebne
ruke. Ako se igrač odluči za Split, djelitelj automatski daje drugu kartu svakoj
novoj ruci.

Pravila za Split:

•
•
•
•
•

Ako su u ruci dvije karte s jednakim brojem bodova, moguće ih
je razdvojiti (split)
Karte 10, dečko, dama, kralj nose jednak broj bodova i parove kao što
je 10 i dama moguće je razdvajanje (split)
Dopušteno je razdvojiti svako početno dijeljenje samo jednom.
Nakon razdvajanja, par dviju karti s 10 bodova i asom donose 21 bod,
a ne Blackjack
Nakon razdvajanja dvaju asova, svaki as dobiva samo jednu kartu

Double (duplo)

Double znači udvostručiti ulog i dobiti jednu, samo jednu, kartu za ruku.
Pravila za Double:
•
•

Double je dopušten samo za dijeljenja s dvjema kartama
Double dopušten je nakon razdvajanja (split)

Sažetak pravila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Igra se s 4 špila
Blackjack donosi dobitak 3:2
Osiguranje donosi dobitak 2:1
Pobjeda donosi dobitak 1:1
Remiji su Push (izjednačenja)
Djelitelj se zaustavlja na 17 bodova, uključujući Mekih 17
Double je dopušten za bilo koje dvije karte
Double je dopušten nakon razdvajanja (Split)
Možete podijeliti par karata jednake vrijednosti, uključujući one
vrijednosti 10
Možete podijeliti svaki par jednom
Za podijeljene asove dobivate po jednu kartu

Prosječni povrat igraču
•

99.60 %

NAJMANJI ULOG:
HRK1.00

NAJVEĆI ULOG:
HRK100.00

