Guia ràpida de
Jocs
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Una manera ràpida i senzilla,
com jugar a qualsevol de les
nostres taules de joc.

Per a més informació,
visiti les nostres webs:
www.casino-barcelona.com
www.casino-peralada.com
www.casino-tarragona.com

La informació podrà contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics.
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INFORMACIÓ GENERAL
El nostre personal
El nostre personal estarà encantat d’atendre totes les seves
consultes, facilitar-li el canvi, col·locar les seves apostes i
lliurar-li el seu / els seus premi/s. Si vol canviar els seus diners
per fitxes pot fer-ho a les Caixes de Canvi disposades al Casino,
així com en qualsevol taula de joc o màquina d’atzar.
Apostes
Vostè serà el responsable de les apostes que vostè ha col·locat
a les Sorts Senzilles. No s’admeten les apostes sota paraula.
Quan el Crupier anuncia “no va més”, no es podrà col·locar cap
aposta al tapet de joc.
Valor de les apostes
El valor màxim i mínim per a cada aposta està comprès a la
banda de fluctuació autoritzada pel Reglament del Casino que
apareix reflectit en cada taula de joc i en les màquines d’atzar.
Exemples de pagaments o premis
PLE

35 x 1

Rep com a premi 35 vegades l’aposta realitzada i a
més recupera la seva aposta jugant a un sol número

CAVALL

17 x 1

Rep com a premi 17 vegades l’aposta realitzada i a
més recupera la seva aposta jugant a 2 números

COLUMNES I
DOTZENES
SORTS
SENZILLES

2x1
A la par

o1x1

Rep com a premi dues vegades l’aposta realitzada i a
més recupera la seva aposta jugant a 12 números
Rep com a premi una vegada l’aposta realitzada i a més
recupera la seva aposta jugant a 18 números

Propina
El “Reglament de Casinos de Joc” (Decret 204/2001) regula
l’admissió de les propines dels visitants i jugadors, de lliurament “sempre discrecional i voluntari en quant a l’ocasió i la
quantia” (art. 54).
Seguint una tradició centenària als casinos europeus i americans, és costum donar propines quan el jugador guanya.
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En tots els casos, les propines s’introdueixen en caixes tancades i es registren en un llibre especial. El seu import es destina,
obligatòriament, a la remuneració del personal del Casino i a
les atencions i serveis als clients.
Tornejos
Els nostres Casinos organitzen periòdicament tornejos de diferents modalitats de joc: Black-Jack, Poker, Màquines d’Atzar,
Ruleta, etc.; i d’altres jocs tradicionals com el Mus, la Botifarra
i el Dòmino. Si vostè està interessat en participar o organitzar
algun torneig, demani’ns informació.
Canvi de divisa
Al Casino només s’efectuen canvis de divises a la Caixa Principal.
Normes d’admissió
Els nostres Casinos han establert unes normes d’indumentària
per crear un ambient d’acord amb la seva imatge de prestigi.
No és obligatori l’ús d’americana, però se sentirà més còmode
si la fa servir, especialment de nit.
NO ES PERMET L’ENTRADA AL CASINO AMB:
Abrics, bosses, motxilles, aparells fotogràfics i electrònics, pantalons curts, bermudes, pantalons tipus “pirates”, samarretes
tipus “imperi”, pantalons trencats, roba i calçat per fer esport,
roba de platja (xancletes, pareos, vestit de bany).

El joc deixa de ser diversió quan
es converteix en una addicció.
Si creu que té problemes amb el
joc, truqui a:
Sanitat respon 24h: 902 111 444
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PAR
SORTS SENZILLES

VERMELL
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VEÏNS

SISENA

IMPARELL

TERÇ

DOBLE DOTZENA

QUADRE

ORFES

RULETA FRANCESA I
RULETA AMERICANA

TRANSVERSAL

NEGRE

NO VA MÉS

PLE

ORFES

CAVALL

PASSA
FALTA

COLUMNA
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RULETA FRANCESA
Què cal saber
• No hi ha límit de participants.
• Tots els jugadors utilitzen el mateix tipus de fitxes, que són de
diferents valors.
• El Crupier és l’encarregat d’anunciar l’inici de la partida i el
número guanyador, així com de pagar els premis i, si vostè vol,
el pot ajudar a col·locar les apostes.
Com s’hi juga
• Els jugadors han de fer les seves apostes abans que el Crupier
digui “no va més”. El Crupier fa girar la bola en el cilindre de la
ruleta i després de donar diverses voltes s’atura en una de les
seves caselles, numerades del 0 al 36, i que serà la que determini el número guanyador. El Crupier anuncia el número guanyador, les apostes que reben premi i, a continuació, les paga.

APOSTES I PREMIS
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Combinacions

Es juga

Premi

1

Ple

1 número

35 vegades

2

Cavall

2 números

17 vegades

3

Transversal

3 números

11 vegades

4

Quadre

4 números

8 vegades

5

Sisena

6 números

5 vegades

6

Columna

12 números

2 vegades

7

Dotzena

12 números

2 vegades

8

Columna a cavall

24 números

1/2 vegada

9

Dotzena a cavall

24 números

1/2 vegada

10

Sorts senzilles

18 números

1 vegada

TAPET RULETA FRANCESA
1
2
10

10

3

10
10
4
5
10
10
7

9

6

8

Informació per a ambdues ruletes
Per tal de facilitar la informació de cada
jugada, les ruletes del Casino tenen un
marcador electrònic. Aquest mostra els
darrers números que han resultat premiats
i el seu color, i parpellejant l’últim número
premiat a la ruleta.
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TaUla de premis segONS lEs posSibiliTATs
d’ENCERT:

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Ple: Aposta en la qual es juga a un sol número. Es paga
35x1.
Cavall: L’aposta abasta a dos números contigus en el tapet, en disposició horitzontal o vertical. La fitxa es col·loca
sobre la línia que separa ambdós números. Es paga 17x1.
Transversal: Es juga als tres números que es troben en
una de les files horitzontals del tapet. Altres opcions són
apostar al 0, 1 i 2 o al 0, 2 i 3. Es paga 11x1.
Quadre: L’aposta abasta a quatre números contigus en
el tapet o al 0, 1, 2 i 3. La fitxa es col·loca al centre dels
quatre números. Es paga 8x1.
Sisena: L’aposta abasta als sis números que es troben
en dues files contigües de tres números horitzontals. Es
paga 5x1.
Columna: L’aposta abasta als 12 números que es troben
en la Columna triada. Es paga 2x1.
Dotzena: L’aposta abasta als dotze números que es troben en la Dotzena triada (Primera P12, Segona S12 o
Tercera T12). Es paga 2x1.
Doble Columna (Columna a Cavall): L’aposta abasta tots els números que es troben en dues de les tres
Columnes que composen el tapet. La fitxa es col·loca
sobre la línia que separa ambdues Columnes en el tapet.
Es paga 0’5x1.
Doble Dotzena (Dotzena a Cavall): L’aposta es realitza en tots els números compresos en dues de les tres
Dotzenes que composen el tapet: P12 (Primera Dotzena), de l’1 al 12; S12 (Segona Dotzena), del 13 al 24;
T12 (Tercera Dotzena), del 25 al 36. La fitxa es col·loca
sobre la línia que separa les caselles corresponents a
cada Dotzena. Es paga 0’5x1.

RULETA AMERICANA
Què cal saber
• Participa en cada taula un número limitat de jugadors.
• Cada jugador rep les seves fitxes, d’un color diferent, que només poden fer-se servir en aquella taula.
• El jugador és habitualment qui s’encarrega de col·locar les seves fitxes sobre el tapet.
Com s’hi juga
• El sistema de joc és el mateix que el de la Ruleta Francesa.
La diferència entre ambdues ruletes és que el tapet de joc de
la Ruleta Americana té disposades les sorts senzilles (Negre/
Vermell, Parell/Imparell i Passa/Falta) en un sol costat, mentre
que la Ruleta Francesa les té disposades en ambdós costats.

Informació per a ambdues ruletes
Si vostè és un jugador novell, li recomanem fer les seves apostes prenent com a referència el tapet. L’animem
a seguir practicant i a descobrir les diverses possibilitats
de joc que li ofereix la distribució dels números prenent com a referència el cilindre de la ruleta. Posi molta
atenció al tipus d’apostes que mostrem en les pàgines
següents.
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Tipus d’aposta prenent com a
referència el tapet
Apostes a jugades o sorts senzilles:
• En aquesta modalitat, el propi jugador acostuma a col·locar les
seves fitxes.
• És el tipus d’aposta més senzilla, ja que es tracta de jugar a 18
números segons l’opció que es triï.
• Es paguen 1x1.
EXEMPLES:

1

Passa / Falta: Si s’aposta a Falta, s’està
apostant a tots els números entre l’1 i el
18; si s’aposta a Passa, es fa a tots els
números entre el 19 i el 36.

2

Parell / Imparell: S’aposta a tots els
números Parells o Imparells, segons es
triï.

3

Negre / Vermell: S’aposta a tots els
números Negres o Vermells, segons es
triï.

Apostes a jugades o sorts múltiples:
• Són aquelles en què el jugador, amb una sola fitxa, cobreix
diverses possibilitats d’encert.
TAULA DE PREMIS SEGONS LES POSSIBILITATS
D’ENCERT (Veure pàgina 10, taula ruleta francesa,
excepte els punts 8 i 9).
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APOSTES PER SECTORS

APOSTES PER SECTORS
JUGADES MÚLTIPLES
Combinacions

Números

Fitxes

Veïns

0
4 12 18 19 25 26 32
2 3 7 15 21 22 28 29 35

9 Fitxes

Terç

5 10 11 13 23 24 27 33
30 36
16
8

6 Fitxes

1 6 9 14 17 20 31 34

8 Fitxes

Orfes

Ple
Cavall

1 6
9

14 17 31
17 20 34

5 Fitxes
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Tipus d’aposta prenent com a
referència el cilindre de la ruleta,
tant la Francesa com l’Americana
Jugades clàssiques per sectors:
Es tracta de cobrir la major quantitat de números possibles en
el tapet utilitzant la mínima quantitat de fitxes.
Veí d’un número: L’aposta es realitza sobre un número triat en
la ruleta i els números que es troben a ambdós costats d’aquest
número en el cilindre: els Veïns. Per exemple, si es realitza
una aposta al 0 i un Veí, s’estaria apostant sobre el 0, el 26 i
el 32. Si es realitzés sobre el 0 i dos Veïns, aleshores l’aposta
abastaria els números 0, 32, 26, 15 i 3.
LES COMBINACIONS MÉS CLÀSSIQUES I QUE COBREIXEN MÉS
NÚMEROS EN EL TAPET SÓN:

• Veïns del 0: amb nou fitxes, es
cobreixen 17 números.
• 0 i els seus Veïns: amb 10 fitxes, es cobreixen 17 números,
incloent un ple al 0.
• Terç: amb sis fitxes, es cobreixen 12 números. L’aposta es realitza sobre els números que es
troben en la zona marcada en el
cilindre de la ruleta. En aquest
cas les apostes es duen a terme
amb la modalitat de Cavall.
• Orfes: amb cinc fitxes es juga a
vuit números. L’aposta es realitza
sobre els números que es troben en les zones marcades en
el cilindre de la ruleta. En aquest cas les apostes es poden
realitzar amb la modalitat de Ple, amb vuit fitxes, una en cada
número; i a Cavall, amb cinc fitxes.
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Altres tipus d’aposta
Finals:
L’aposta es realitza sobre tots els números que acabin amb el
número indicat:
• De tres fitxes: Finals 7, 8 i 9.
Per exemple, si s’aposta a Final del 7,
guanyen els números 7,17 i 27.
• De quatre fitxes: Finals 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Per exemple, si s’aposta a Final 1,
guanyarien els números 1, 11, 21 i 31.
• Finals a Cavall: L’aposta es realitza sobre tots aquells números
que acabin amb el mateix número indicat i que es trobin contigus en el tapet, de forma vertical o horitzontal.
• Per exemple: Final 1/2, s’estaria apostant sobre:
1/2, 11/12, 21 i 22 i 31/32

Quan surt el zero:
El 0 es paga com qualsevol altre número, excepte quan es fa una
aposta a sort senzilla:
• Ruleta Francesa:
L’aposta queda retinguda en espera del resultat de la següent
jugada, encara que si vostè ho desitja pot sol·licitar al Crupier
recuperar la meitat de la seva aposta.
• Ruleta Americana:
Recupera la meitat de la seva aposta.
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AS
CASELLA

APOSTA

BANCA

FIGURA

CARTA

ASSEGURANÇA

NO VA MÉS

FIGURA

DOBLAR

BLACK-JACK

VINT-I-UN

NEGRE

CARTA

APOSTA

NO VA MÉS

BANCA

COLUMNA

BLACK-JACK
Què cal saber
• Cada jugador juga contra la Banca.
• Es juga amb la baralla anglesa de 52 cartes.
• Cada carta val el seu valor numèric, a excepció de les figures
(J, Q i K), que valen 10 punts, i de l’As, que val per un o per 11
punts, segons convingui al jugador.
Com s’hi juga
• L’objectiu del joc és assolir 21 punts, o la puntuació més pròxima, per superar a la Banca sense passar-se. La millor combinació s’aconsegueix amb un Black-Jack amb les dues primeres
cartes. És a dir, amb un As i una figura, o amb un As i un 10.
• En primer lloc, cada jugador fa l’aposta a la seva casella. Un
cop efectuades totes, el Crupier diu “no va més”. A continuació
reparteix dues cartes descobertes a cada jugador i una per a la
Banca, també descoberta. Els jugadors podran demanar cartes
fins a aconseguir 21 punts o fins que decideixin plantar-se. Si
es passen de 21, perden, i el Crupier retirarà les seves apostes.
A continuació, el Crupier es donarà la segona carta, havent de
demanar carta obligatòriament si té 16 punts o menys, i plantarse si en té 17 o més. Totes les apostes guanyadores es pagaran
1x1, i el Black-Jack, 1,5x1. En cas d’haver quedat empatat amb
la Banca, ni es guanya ni es perd.
Tipus d’aposta
• Una vegada el Crupier reparteix les cartes es poden donar les
següents opcions:
Doblar:
Quan el jugador suma nou, deu o onze punts amb les dues primeres cartes, té dret a doblar la seva aposta, i rebrà només una
carta més. Doblar suposa augmentar l’aposta inicial al doble.
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Obrir o fer dos jocs:
Si el jugador rep dues cartes d’igual valor podrà obrir dos o més
jocs independents. Per fer-ho, haurà de realitzar una aposta igual
a la inicial per al segon joc. El número de cartes que es poden
tirar en cada joc és il·limitat sempre que no passi de 21. Amb una
excepció: amb dos Asos només es pot triar una carta en cada joc.
Quan hi ha dos jocs oberts no es pot fer Black-Jack, es consideraria 21.
Crupier

Jugadors
Assegurança:
		Si el Crupier es reparteix la primera carta i és un As, els jugadors poden assegurar-se contra un possible Black-Jack de
la Banca, col·locant a la línia d’Assegurança una quantitat que
serà com a màxim la meitat de l’aposta inicial. Si el Crupier fa
Black-Jack, pagarà el doble (2x1) del que cada jugador hagi
apostat a l’Assegurança. Si no fa Black-Jack retirarà tot el jugat
en l’assegurança.
Aposta a la casella d’un altre jugador:
Opcionalment, a més d’apostar sobre les seves cartes, també podrà
fer-ho sobre les cartes de qualsevol altre jugador de la taula. Per
fer-ho, haurà de col·locar la seva aposta a la casella que ocupa el
jugador triat, sense sobrepassar el màxim d’aposta per casella, encara que qui prendrà les decisions de demanar o plantar-se serà el
jugador titular de la casella. Com a màxim podran jugar 3 jugadors
per casella, tenint preferència els jugadors asseguts.
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BARALLA

NOU

CASELLA

PUNT
APOSTA

MAÇA

DRETA
CARRO

ESQUERRA

MAÇA

APOSTA

VALOR

MINI PUNTO·BANCO

IGUALTAT
PUNT

BANCO

FRANCESA

NOU

MINI PUNTO·BANCO
Què cal saber
• És un joc de cartes en què es pot apostar a favor de Banco o
a favor de Punto, intentant assolir nou punts amb dues o tres
cartes.
• També es pot apostar, a més del Punto o al Banco, sobre
Igualtat o Empat. En aquest cas, l’aposta guanyadora es pagarà 8x1.
• Es juga amb sis baralles franceses de 52 cartes, la meitat d’un
color i l’altra meitat de l’altre.
• El valor de les cartes correspon al seu valor numèric. Les
figures i el 10 no tenen valor, per tant sumen zero. En la suma
dels punts es menyspreen les desenes, per exemple: 8+6
= 14 = 4.

Com s’hi juga
• L’objectiu del joc és sumar nou punts amb dues o tres cartes, o
aconseguir la puntuació que més s’aproximi a nou.
• En primer lloc, el Crupier baralla les cartes i fa tallar la maça
a qualsevol dels jugadors. Una vegada introduïdes les cartes
en el Sabot o Carro, el Crupier extrau una carta descoberta i
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posa fora de joc tantes cartes com sigui el número de la carta
descoberta.
• A continuació, els jugadors realitzen les seves apostes en les
caselles corresponents, segons triïn apostar sobre Punto o Banco, o a més sobre Igualtat o Empat.
• Tot seguit, el Crupier descobrirà sobre la taula quatre cartes, la
primera i la tercera (col·locades a la seva dreta) seran les que
representaran al Punto, i la segona i la quarta (col·locades a la
seva esquerra) seran les que representaran al Banco.
• La sort o opció guanyadora, és a dir, Punto o Banco, serà la que
més s’hagi acostat a nou. Si alguna de les sorts sumés vuit o
nou punts amb les dues primeres cartes, la jugada quedaria
tancada. En cas que sumessin cinc o menys de cinc és obligatori extreure una tercera carta (veure taula de tiratge) i guanyaria l’opció que més s’apropés a nou. En cas d’empat entre
ambdues opcions guanyarien les apostes realitzades sobre la
Igualtat o Empat.

TAULA DE TIRATGE
EL PUNTO
TENINT

LA BANCA
TENINT

DEMANA SI LA
3a CARTA DEL
PUNTO ÉS…

ES PLANTA SI LA
3a CARTA DEL
PUNTO ÉS…

1,2,3,4,5,10

DEMANA CARTA

3

1,2,3,4,5,6,7,9,10

8

6,7

ES PLANTA

4

2,3,4,5,6,7

1,8,9,10

8,9

FINALITZA LA MÀ

5

4,5,6,7

1,2,3,8,9,10

6

6,7

1,2,3,4,5,8,9,10

7

ES PLANTA SEMPRE

8,9

FINALITZA LA MÀ
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PASSO

BANCA

JUGADA

APOSTA

FULL

POKER

ESCALA

PARELLA

VALOR

ESCALA

SENSE DESCART

APOSTA
BARALLA

FULL

COLOR

COLOR

ASSEGURANÇA

TRIO

POKER SENSE DESCART
Què cal saber
• Es juga amb la baralla anglesa de 52 cartes. El seu valor, ordenat
de major a menor, és: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2. L’ As
es pot utilitzar també com la carta més petita, amb valor 1.
• La taula de joc té set caselles d’apostes dividides en tres espais,
un per a l’Aposta Inicial, un altre per a la Segona Aposta i un
tercer per a l’Assegurança.
• El número de jugadors és igual al número de caselles de la taula,
fins a un màxim de set.
• Qualsevol error en la distribució de les cartes, en el número o
en l’aparició indeguda d’alguna carta descoberta, comporta
l’anul·lació de la jugada.
• En el transcurs de la partida, els jugadors no poden parlar entre
ells ni ensenyar-se les cartes.

ESPAI PER A
LES APOSTES
INICIALS

ESPAI PER A
LES 2es APOSTES

ESPAI PER A
LES APOSTES
ASSEGURANÇA

Com s’hi juga
• El jugador ha de col·locar la seva Aposta Inicial a la casella 1a
i l’assegurança si ho desitja. A continuació, el Crupier reparteix
cinc cartes tapades a cada jugador, i cinc més per ell mateix
deixant la última carta descoberta. Si el jugador considera que
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no pot superar a la Banca col·locarà les seves cartes cap per
avall i el Crupier li retirarà les cartes i l’Aposta Inicial. El jugador que decideixi seguir, haurà de col·locar sobre les seves
cartes el doble de l’aposta inicial. A continuació, el Crupier
descobrirà les seves cartes i si no té una jugada superior a AsRei, pagarà l’Aposta Inicial (1x1), sense descobrir les cartes
dels jugadors que hagin anat amb la segona aposta.
Si el Crupier té una jugada igual o superior a As-Rei, descobrirà
les cartes de cada jugador, pagarà les jugades superiors a la
seva i retirarà les que siguin inferiors. Els pagaments es faran
segons la taula de jugades i pagaments (veure pàgina 28).
Casella de l’Assegurança: l’assegurança és una sort addicional.
Tant si la banca aconsegueix joc com si no, vostè pot multiplicar
tantes vegades la seva aposta de l’assegurança com determina la
taula de pagaments. En el cas d’aconseguir alguna de les combiF nacions que figuren a la taula de jugades, el premi serà:
Full

100 vegades la quantitat apostada a l’Assegurança

Poker

300 vegades la quantitat apostada a l’Assegurança

Escala Color

1.000 vegades la quantitat apostada a l’Assegurança

Escala Reial

2.000 vegades la quantitat apostada a l’Assegurança

Opció compra de carta: Per a la compra de carta, és obligatori
anar a la segona aposta. Cada punt podrà comprar una carta,
canviant-la per una de les 5 que tingui a la mà
Es col·locarà la carta davant de l’aposta de l’Assegurança, i sobre
aquesta carta una quantitat igual a l’aposta inicial. El Crupier retirarà aquesta quantitat i donarà una carta descoberta, que serà la
que completi el joc amb les 4 cartes col.locades en la casella de
la 2a aposta.
Progressiu: Pot existir una aposta addicional independent per
als jugadors anomenada “Progressiu”, l’objectiu de la qual és
aconseguir un premi especial. Així mateix, pot existir un “Progressiu” comú a vàries taules.
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TAULA DE JUGADES I PAGAMENTS

ESCALA REIAL
100x1
ESCALA
DE COLOR
25x1
POKER
20x1
FULL
7x1
COLOR
5x1
ESCALA
4x1
TRIO
3x1
DOBLE PARELLA
2x1
PARELLA
1x1
		En el cas que el jugador i el Crupier tinguin la mateixa jugada,
guanyarà l’aposta qui tingui la combinació formada per cartes
de major valor. En el cas de tenir cartes iguals, el jugador conservarà la seva aposta però sense guanyar cap premi.
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POT ANTE

DE CERCLE

Poker TEXAS Hold’em
Poker Omaha
Poker sintètic

TRÍO
MÀ

ESCALA
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POKER TEXAS HOLD’EM
Què cal saber
• El Poker Texas Hold’em és un joc de cercle que enfronta a diversos jugadors entre ells.
• Es juga amb les 52 cartes de la baralla anglesa completa, que
són: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. L’As pot utilitzar-se
com la carta més petita davant del 2, o com la més alta, darrera
de la K.
• La partida comença amb un mínim de quatre jugadors, número
que haurà de mantenir-se a durant tota la partida, i un màxim de
10. A petició pròpia, un jugador pot descansar únicament dos
jugades o mans, sense perdre el lloc a la taula.
• La Direcció de Joc del Casino fixarà prèviament la durada i els
límits de cada partida, fent-ho públic als jugadors. En qualsevol cas, la durada serà la necessària per a que cada jugador
que iniciï la partida pugui tenir com a mínim la Mà en dues
ocasions.
• Al principi de cada partida, el Crupier assenyalarà clarament
amb el botó qui té la Mà, col·locant-la davant del jugador. La
Mà anirà rotant cada vegada que es faci un nou repartiment de
cartes.
Com s’hi juga
• L’objectiu és aconseguir la major combinació possible (veure
pàgina 28) mitjançant l’ús de cinc cartes de les set de les que
es disposa en cada jugada: les dues repartides pel Crupier
a cada jugador i les cinc comunes a tots, alineades sobre la
taula de joc, per a formar un joc de cinc cartes. El jugador pot
realitzar la seva combinació de cinc cartes amb qualsevol de
les set cartes disposades en la jugada. En aquest cas pot triar
dos, un o cap dels naips del seu joc, i qualsevol dels naips
disposats sobre la taula, per aconseguir una combinació de
cinc cartes.
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Jugador

• Es juga amb una quantitat mínima denominada Resta, i si
s’esgotés la Resta, es podran fer Reposicions. El Casino en
fixarà la quantia.
• Abans del repartiment de cartes, el jugador Mà efectuarà una
aposta denominada “Petita Cega”. El primer jugador situat després del que té la Mà realitzarà l’aposta “Gran Cega”:
			
- L’aposta “Petita Cega” serà la meitat de l’aposta
		
mínima de la taula.
			
- L’aposta “Gran Cega” serà igual que l’aposta 		
		
mínima de la taula.
• A continuació, el Crupier reparteix dues cartes cobertes a cada
jugador i s’inicia la Primera Ronda d’Apostes.
• El primer jugador en “parlar” serà qui estigui situat després
del jugador que hagi fet la “Gran Cega”. En aquest cas podrà
Retirar-se, Igualar o Pujar l’aposta.
• Una vegada finalitzada la Primera Ronda d’Apostes, el Crupier
“cremarà” la primera carta de la maça i descobrirà tres cartes
comuns sobre la taula.
• En la Segona, Tercera i Quarta (Última) Ronda d’Apostes, el
primer en “parlar” serà el jugador Mà. Un cop acabades la Segona i la Tercera, el Crupier “cremarà” la primera carta de la
maça i descobrirà la quarta; un cop acabada la ronda d’apostes
es “cremarà” la primera carta de la maça i es descobrirà la
cinquena carta comuna sobre la taula.
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• En cada ronda d’envits, aquests seran de, com a mínim, el valor
mínim de la taula i com a màxim la resta del jugador, excepte
en els jocs sota la modalitat “limit”, que estaran marcats pels
mínims i màxims de la taula.
• En cada Ronda d’Apostes, el número d’envits serà il·limitat (fins
el moment en que les apostes estan igualades), excepte en els
jocs “limit” on només es podran fer tres pujades mentre quedin
en mà més de dos jugadors; en el cas que només quedin dos
jugadors, el número d’envits o pujades també serà il·limitat
com en el “no limit”.
• Una vegada acabades les apostes, es descobreixen les cartes
començant pel jugador que fa la darrera aposta més alta, i es
paga el Pot al guanyador, o es reparteix si hi ha diverses jugades del mateix valor. Les apostes han de fer-se d’una forma
clara i immediata, sense simular dubtes.
Opcions del jugador
• En el poker de cercle, el jugador té les següents opcions:
1

2

Retirar-se i sortir del joc donant a conèixer la seva intenció
quan sigui el seu torn dient “no vaig” i posant les cartes sobre la taula, que el Crupier retirarà sense que siguin vistes
per ningú.
Passar, dient “passo” quan ha arribat el seu torn d’apostar
i decideix no fer-ho. Així mateix, qualsevol jugador podrà
reservar-se fins que un altre decideix apostar, en aquest cas
haurà de cobrir o pujar l’aposta si vol continuar.

3

Cobrir o igualar l’aposta posant al Pot el número suficient
de fitxes per igualar el valor de qualsevol altre jugador.

4

Pujar l’aposta posant en el Pot les fitxes necessàries per
superar el valor de qualsevol altre jugador.

• Una vegada completat el darrer torn d’apostes, el Pot serà lliurat
a la millor combinació mostrada al Crupier. Si es donés el cas
de combinacions del mateix valor, el Crupier repartirà el Pot
entre els diversos jugadors que tinguin la mateixa combinació,
en proporció a les seves respectives restes.
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POKER OMAHA
Què cal saber
• El Poker Omaha és un joc de cercle que enfronta a diversos
jugadors entre ells.
• Es juga amb les 52 cartes de la baralla anglesa completa, que
són: As, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. L’As pot utilitzar-se
com la carta més petita davant el 2, o com la més alta, darrera
la K.
• La partida comença amb un mínim de quatre jugadors, número
que haurà de mantenir-se durant tota la partida, i un màxim de
10.
Com s’hi juga
Les regles del Poker Omaha són les mateixes que les del Poker
Texas Hold’em però amb les variacions següents:
• El Crupier reparteix quatre cartes a cada jugador.
• L’objectiu és assolir la major combinació possible, triant dues
de les quatre cartes de cada jugador i tres de les cinc cartes que
són comunes i que estan sobre la taula.
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POKER SINTÈTIC
Què cal saber
• Es juga amb naips, però en lloc de jugar amb les 52 cartes que
té la baralla anglesa, es juga amb 28, utilitzant únicament l’As,
K, Q, J, 10, 9 i 8. L’As es pot utilitzar com la carta més petita
davant del 8 o com la més gran, darrera la K.
• Haurà d’haver-hi un mínim de quatre jugadors, número que
haurà de mantenir-se durant tota la partida, i un màxim de 10,
que jugaran en una taula ovalada.
• La Direcció de Joc del Casino fixarà prèviament la duració de
cada partida i n’informarà als jugadors.

Com s’hi juga
• L’objectiu del joc és aconseguir la combinació de 5 cartes
amb el valor més alt possible. El jugador utilitza cinc cartes,
dues repartides pel Crupier, que no podrà ensenyar-les, i tres
més de les cinc comuns per a tots els jugadors.
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• Es sortejaran els llocs en què s’ha de col·locar cada jugador, però si la partida ja està iniciada, serà el Cap de Sector o equivalent qui assigni el lloc. A continuació, el Crupier
col·locarà una peça rodona, Marca, davant el jugador que té
la Mà, encarregat d’iniciar la jugada. Es comença amb una
quantitat mínima inicial denominada Resta en què, en el cas
d’esgotar-se, es podran fer Reposicions. La quantia mínima
de la Resta i de les Reposicions es fixarà pel Casino per a
cada partida.
• Una vegada el Crupier ha barallat i tallat les cartes, els jugadors han de realitzar una aposta mínima denominada Ante
determinada pel Casino. Tot seguit, el Crupier reparteix dues
cartes cobertes a cada jugador i descobreix la primera de les
cinc cartes comunes.
• A partir d’aquest moment comença el primer torn d’apostes
pel jugador que té la Mà. Un cop realitzades les apostes, el
Crupier descobreix la segona carta. Tot seguit, comença el
segon torn d’apostes, que obre el jugador que ha fet l’aposta
més alta, i així successivament, fins que el Crupier descobreix la cinquena i última carta comú i comença el darrer torn
d’apostes.
Les combinacions possibles ordenades pel seu valor són les
mateixes que en el Poker sense descart (veure pàgina 28).
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