MultiBlackjack
MultiBlackjack je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasický Blackjack
s možnosťou hry 1 až 4 hráčov pri jednom hracom stole.
Pravidlá hry
Vstúpiť do hry o peniaze je umožnené len hráčovi registrovanému a prihlásenému na www.tipos.sk. Pred
vstupom do hry má hráč možnosť zvoliť si z ponuky hracích stolov, ktoré sa líšia v minimálnej a maximálnej hodnote
stávky, maximálnom počte hráčov pri stole a hodnote počiatočného vkladu do hry. Pri každom hracom stole je tiež
uvedený čas, ktorý má hráč na umiestnenie stávok „Bet“ a čas, ktorý má hráč na vykonanie akcie (ďalšiu kartu „Hit“,
stačí „Stand“, atď.) v priebehu hry.
Po prisadnutí k stolu musí hráč počkať do začiatku nového herného kola (nemá možnosť zapojiť sa do aktuálnej
hry), následne môže vložiť požadovaný vklad „Bet“ a ten potvrdiť voľbou rozdať. Vloženie a potvrdenie počiatočného
vkladu je časovo limitované spoločne pre všetkých hráčov stola. Časový limit je graficky indikovaný na obrazovke. Po
uplynutí tohto času, alebo po vložení vkladov všetkých hráčov v hre, sú daným hráčom a krupierovi rozdané karty.
Krupierovi ostáva prvá karta odkrytá. Následne hrajú hráči postupne podľa poradia v smere hodinových ručičiek.
Každému plynie čas, počas ktorého sa musí rozhodnúť pre jednu z možností :
a) kartu „Hit“ – pokiaľ je ohodnotenie hráčových kariet menšie ako 21, hráč dostane ďalšiu kartu;
b) stlačí „Stand“ – hráč ostáva stáť s aktuálnou hodnotou svojich kariet;
c) rozdeliť „Split“ – hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnaké, resp. majú rovnakú hodnotu.
Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú „rozdelenú ruku“ je nutný ďalší
vklad vo výške prvého vkladu. Výnimkou je, ak hráč rozdelí dve esá. V takom prípade dostane už len jednu kartu
na každú ruku. V tejto situácii hráč nemôže získať „Blackjack“ a používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože
táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvomi kartami;
d) poistiť „Insurance“ – ak má krupier ako prvú kartu eso, môže sa hráč proti jeho Blackjacku poistiť. Poistnú sumu
(polovicu hráčovho vkladu „Bet“) umiestni na „Insurance Line“. Ak krupier získa Blackjack, bude táto poistka
vyplatená v pomere 2:1, inak prepadá;
e) 2x „Double“ – hráč može zahrať túto akciu len vtedy, ak prvými dvoma kartami dosiahol hodnotu 9, 10 alebo 11.
Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak dostane už len jednu kartu.
Po uplynutí časového limitu, po zvolení akcie „Stand“, alebo po prekročení alebo dosiahnutí hodnoty kariet 21 sa hra
presunie na ďalšieho hráča. Po dohratí hry posledným hráčom zahrá hru krupier. Krupier ťahá vždy ďalšiu kartu
pokiaľ ich hodnota nedosiahne alebo nepresiahne 17. Následne hra postúpi do poslednej fázy vyhodnotenia.
Kombinácie, stávky a výhry
Stávky do hry sú prijímané v kombinácii ľubovoľných žetónov, ktoré hráč pokladá na stôl v rozmedzí minimálnej
a maximálnej stávky definovanej ako parameter stola.
Počítanie kariet
Karty od hodnoty 2 do 9 majú hodnotu podľa svojho čísla. Karty 10, J, Q, K majú hodnotu 10 a eso (A) má hodnotu
1 alebo 11 podľa toho, čo je momentálne výhodnejšie.
Kombinácie kariet

Blackjack – nastáva pri dosiahnutí ohodnotenia 21 s prvými dvomi kartami (eso a niektorá z nasledujúcich
kariet – 10, J, Q, K). Blackjack vyhráva nad všetkými ostatnými kombináciami.

Sedmičková trojica – po Blackjacku druhá zvláštna kartová kombinácia skladajúca sa z troch kariet
hodnoty 7. Hráč za ňu dostane prémiu vo výške svojho vkladu.

Ohodnotenie kariet do 21 – nad ohodnotenie 21 hráč prehráva.
Výherné pomery

Hráč je k hodnote 21 bližšie ako krupier a zároveň hráč nepresiahol hodnotu 21. Hráč vyhráva v pomere 1:1
voči vkladu.

Hráč má Blackjack, Krupier nie. Hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu.

Hráč dosiahol rovnakú hodnotu ako krupier a táto hodnota nepresahuje 21. Nastáva zhoda, vklad sa hráčovi
vracia.

Hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má Blackjack. Hráč prehráva svoj vklad, ale zároveň získava prémiu za
sedmičkovú trojicu vo výške vkladu.

Hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má tiež sedmičkovú trojicu. Nastáva zhoda, hráčovi sa vracia vklad plus
prémia vo výške vkladu.

Hráč má sedmičkovú trojicu, krupier má menej alebo viac ako 21. Hráč získava výhru v pomere 1:1 plus
prémiu za sedmičkovú trojicu vo výške svojho vkladu.

Pokiaľ hráč vsadil na „Insurance“ a krupier má Blackjack. Hráč prehráva svoj vklad, ale zároveň je mu
vyplatená poistka v pomere 2:1.
Minimálny vklad 0,50 €.

1

Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.
Maximálna výhra 2 000 €.
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