eMultiPoker
MultiPoker je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasický poker proti
stolu s možnosťou hry 1 až 4 hráčov pri jednom hracom stole.
Pravidlá hry
Hra je dostupná v režimoch pre zábavu (režim „for fun“) a o peniaze (režim „for real“). 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 počiatočných stávok „Ante“ a čas, ktorý má hráč na rozhodnutie (zmena kariet „Change“, vloženie stávky
„Bet“) 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 počiatočný vklad na pole „Ante“ 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 času na počiatočný vklad, alebo po vložení počiatočných vkladov všetkých
hráčov v hre, sú daným hráčom a krupierovi rozdané karty. Zároveň začína plynúť čas, počas ktorého sa hráči musia
rozhodnúť pre jednu z možností :
a)

zahodiť karty „Fold“ - hráč stratí vklad „Ante“;

b)

zameniť jednu alebo dve karty „Change“ - za každú kartu je poplatok vo výške „Ante“;

c)

vložiť stávku „Bet“ - stávka „Bet“ má hodnotu dvojnásobku „Ante“.

Po uplynutí časového limitu, alebo po vykonaní akcie všetkými hráčmi v hre sa hra presunie do ďalšej fázy. Ak
niekto z hráčov zvolil možnosť „Change“, dostane nové karty a plynie mu čas na rozhodnutie medzi možnosťami
„Fold“ a „Bet“. Po uplynutí tohto času, alebo po vykonaní všetkých akcií hráčov, ktorí si menili karty sa hra presunie do
fázy vyhodnotenia.
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.
Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne:
a)

Royal Flush (kráľovská postupka) - 10, J, Q, K, A, všetky karty rovnakej farby. Výhra v pomere 100 : 1;

b)

Straight flush (čistá postupka) - päť po sebe nasledujúcich kariet rovnakej farby. Výhra v pomere 50 : 1;

c)

Poker (štvorica) - štyri karty s rovnakým symbolom a jedna karta do počtu. Výhra v pomere 20 : 1;

d)

Full house (trojica a dvojica) - tri karty s rovnakým symbolom a dve karty s druhým rovnakým symbolom. Výhra
v pomere 7 : 1;

e)

Flush (farba) - päť kariet rovnakej farby, ktoré netvoria postupku. Výhra v pomere 5 : 1.

f)

Straight (špinavá postupka) - päť po sebe nasledujúcich kariet, ktoré nemajú rovnakú farbu. Výhra v pomere 4 :
1;

g)

Three of a kind (trojica) - tri karty s rovnakým symbolom a dve nesúvisiace karty. Výhra v pomere 3 : 1;

h)

Two pairs (dva páry) - dve karty s rovnakým symbolom, dve karty s druhým rovnakým symbolom a piata
nesúvisiaca karta. Výhra v pomere 2 : 1;

i)

One pair (pár) - dve karty s rovnakým symbolom a tri nesúvisiace karty. Výhra v pomere: 1 : 1.
Minimálny vklad 0,50 € .
Odstupňovanie vkladov po 0,50 €.
Maximálna výhra 2 000 €.
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