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Termék száma: 7720

Az osztó nem számít játékosnak a Kaszinókban. Az oszót feladata, hogy a kártáykat kiossza,
és hogy a játék menetét figyelje, vagyis a gyorsaságát és őszinteségét ellenőrizze. Otthon, 
lehetőség nyílik rá, hogy eldöntse, hogy az osztó is játszhat e vagy egy külön személyt jelöl 
ki arra, hogy a játék menetét ellenőrizze.

TEXAS HOLD  ´EM  

Mielőtt a Texas  Hold´em játékhoz kezdene, meg kell ismerkednie a játék szabályaival. 
Ebben a játékban a játékosok 2db kártyát kapnak ( „Hole Cards”) vagy kézi kártyákként is 
nevezik), amelyet csak ők nézhetnek meg és csak az ővéké. Ezután az asztal közepére 
(Board) is kerül 5db kártya. Ezeket közösségi kártyáknak (Community Cards) nevezik, 
amelyek minden játékos által használhatóak. A játékosoknak a saját és az asztalon lévő 
kártyákból kell maguknak a legjobb, lgértékesebb kártyakombinációt kialakítaniuk. Tehát, a 
hét kártyából kell kombinációt alkotniuk; azaz a játékos használhatja a 2db startkártyát, 
vagy csak egyet vagy akár egyet sem belőlük.. ezen kívül még az asztalon lévő 5db kártyát, 
azaz csak közösségi kártyákat is használhatja. 

OMAHA    HOLD  ´EM  

Az Omaha nagyon hasonlít a Texas Hold´em -hez. A játékosok összesen  4db letakart 
kártyát kapnak. Ebből a négyből kettőt és a közösségi kátyából hármat kell össze 
kombinálniuk. (  Texas  Hold´em – ben pedig lehet egy kártyalapot a Start- vagy a 
kKözösségi lapokból is választani)
Omaha High Európában a legkedveltebb pókervariáció, különösen a Pot Limit-verzió.

7 CARD STUD

A Seven Card Stud játék során minden játékos saját lapokkal játszik, nincsenek közös lapok.
A játékosok összesen 7 lapot kapnak, ebből 3 zárt lap, amelyeket csak ők láthatnak, illetve 4
nyílt lap, amelyeket mindenki lát. Ezt a változatot maximum nyolcan játszhatják egyszerre. 
A játék kezdésekor mindenki ugyanannyi alaptétet, azaz antét tesz be középre. 

Az alapérték berakása után mindenki 3 lapot kap, 2 zártat és 1 nyíltat. A licitálást az a 
játékos kezdi, akinél a legkisebb lap van, ha van több egyforma legkisebb lap, akkor a 
színük dönt (treff,káró, kör, pikk a kezdési sorrend). Az első licitálónak kötelező tétet 
raknia, ezt nevezik „bring-in”-nek. Az első licitáló eldöntheti, hogy a kisebbik tétet vagy 
annak a felét teszi be. A többiek tarthatják, emelhetnek vagy dobhatnak. Egy limitkörben 
maximum háromszor lehet emelni.

Ezután egy újabb nyílt lapot osztanak (Fourth Street). Ettől kezdve mindig az a játékos 
kezdi a licitet, akinek a legnagyobb nyílt lapot osztották a körben. Ekkor már nem kötelező 
tétet rakni, lehet passzolni is. Ha az első licitálónak a két lapja pár, akkor dönthet úgy, hogy 
egyből dupla téttel nyit.



A licitkör után egy újabb nyílt lap érkezik (Fifth Street). Innentől kezdve mindig a magasabb
téttel lehet nyitni.

Ezután egy újabb nyílt lap érkezik (Sixth Street), amelyet az előzővel megegyező licitkör 
követ. A licit után érkezik a hetedik lap, amely egy zárt lap. A licitálás után ha több mint 1 
játékos maradt játékban, akkor az nyer, akinek a lapjaiból ötöt felhasználva a legerősebb 
kombináció állítható össze. Ha túl sokan maradnának játékban az utolsó kör előtt és nem 
maradna mindenkinek saját lap, akkor a hetedik lap egy közös nyílt kártya lesz, amelyet 
mindenki felhasználhat. A mutatást az a játékos kezdi, akinek a legerősebb a négy nyílt 
lapja.


