
• U slučaju kvara ili prekida veze, stanje igre netom prije prekida će biti zabilježeno i 

povraćeno u prijašnje stanje kada igrač ponovno pokrene igru. U slučaju kvara svi ulozi 

i isplate su ništavi i sve oklade na koje je to utjecalo će biti povraćene. 

• Igra počinje stavljanjem Ante uloga. Možete postaviti i opcijski ulog, tzv. AA ulog. Ante 

i AA ulog se mogu postaviti bilo kojim redoslijedom, ali igra ne može početi bez Ante 

uloga. 

• Kada su oklade postavljene, kliknite Dijeli. Djelitelj će vam dati dvije karte okrenute 

prema gore, sebi daje dvije karte i tri zajedničke karte. 

• Morate odlučiti hoćete li foldati ili pratiti. Ako foldate, odustajete od svojih uloga 

uključujuću AA ulog ( iako ste imali valjanu ruku). Ako pratite, ulog za praćenje je 

jednak 2 puta Ante ulogu. 

• AA ulog: AA ulog uzima u obzir samo prvih pet karata. Ako imate par Asova ili bolje, 

dobili ste dodatni ulog uskladu sa AA ulogom prema isplatnoj tablici, vidi ispod. 

• AA ulog: AA ulog uzima u obzir samo prvih pet karata. Ako imate par Asova ili bolje, 

dobili ste dodatni ulog uskladu sa AA ulogom prema isplatnoj tablici, vidi ispod. Nakon 

što pratite, djelitelj dijeli još dvije zajedničke karte, za ukupno 5. Djelitelj će tada 

pokazati svoje dvije karte. 

• Obje ruke će se ocijeniti prema najvećoj vrijednosti rangiranja dvije karte iz ruku i 

zajedničkih 5 karata. 

• Djelitelj mora imati bolje od para četvorki da bi se kvalificirao. Ako se djelitelj ne 

kvalificira, tada se Ante isplaćuje prema Ante isplatnoj tablici ispod, a ulog za praćenje 

će biti push. 

• Ako se djelitelj kvalificira i njegova ruka je bolja od vaše najbolje ruke, gubite i Ante 

ulog i ulog za praćenje. 

• Ako se djelitelj kvalificira i vaša ruka je bolja od njegove ruje, Ante ulog se isplaćuje kao 

dobitak prema isplatnoj tablici ispod i ulog za praćenje se isplaćuje 1:1. 

• Ako se djelitelj kvalificirao i imate istu jačinu ruke, onda su i Ante i ulog za praćenje 

push. 


