ПОКЕР С ТРИ КАРТИ
Играта ,,Покер с три карти“ се играе със стандартно тесте от 52 карти. Преди да започне всяко
раздаване, крупието трябва да разбърка картите и да раздаде 3 карти на играча и 3 карти на себе
си (една по една).

Има три вида първоначални залози при покерa с три карти – pair plus, dealer’s hand и ante.
Двата залога pair plus и dealer’s hand имат еднакво изплащане, a залогът ante има различно
изплащане. Играчът може да постави pair plus залог, ante залог или и двата залога едновременно.
Залогът dealer’s hand може да се постави само когато има залог на ante или pair plus.
1. Pair Plus – залог на картите на играча за чифт или по-добра комбинация. Изплащането на
печалбите е според условията за изплащане на Pair Plus на масата.
2. Dealer’s Hand - залог на картите на крупието за чифт или по-добра комбинация.
Изплащането на печалбите е според условията за изплащане на Pair Plus на масата.
3. Ante – залог срещу ръката на крупието. Изплащането на печалбите е според условията за
изплащане на Ante на масата.
Ако играчът е поставил Ante залог, той трябва да постави и залог на Bet, който е равен на Ante
залога или да се откаже. Ако играчът реши да се откаже, ще загуби своя Аnte залог, както и pair plus
залог (ако има такъв). Ако играчът реши да заложи на Bet крупието трябва да си отвори картите, за
да се определи победителя. Крупието се класира с дама или по-висока карта или комбинация. Ако
крупието не се класира, играчът печели Ante залога, а залогът поставен на Bet се връща. В случай,
че крупието и играча имат една и съща комбинация, тогава ръката, която има по-висока по стойност
карта печели. Ако ръката на играча е печеливша, тогава играчът печели Ante залога в съотношение
спрямо комбинацията плюс Bet в съотношение 1:1. Залогът Bet винаги се изплаща 1:1, ако печели.
Ако крупието спечели, играчът губи своите залози Ante и Bet. В случай, че ръката на играча е равна
с тази на крупието, тогава Ante и Bet се връщат на играча.
•

•

•

Ante – винаги се изплаща 1:1, ако ръката на играча е по-добра от тази на крупието. Ако
играчът има бонусова комбинация, но ръката на крупието е по-силна, бонусът се
изплаща, но залогът Ante - губи. Ако картите са равни и играчът няма бонус – залогът
остава (stay), ако има бонус се изплаща.
Pair Plus е залог за комбинация от картите на играча от чифт или по-силна. Ако играчът
на покер с три карти не получи чифт или по-добра комбинация, тогава той губи своя
залог. В случай, че играчът има чифт или по-силна комбинация, независимо каква ръка
има крупието, играчът печели и изплащането става според условията за изплащане на
залога Pair Plus (виж таблицата).
Dealer’s Hand е залог на картите на крупието за чифт или по-добра комбинация. Ако
крупието няма чифт или по-добра комбинация, тогава залогът губи. Ако залогът е
печеливш, се изплаща спрямо таблицата за печалби на Pair Plus.

Ante Table Payouts
Hand
Straight Flush
Three of A Kind
Straight

Payout
1+5 : 1
1+4 : 1
1+1 : 1

Pair Plus Table Payouts
Hand
Straight Flush
Three of A Kind
Straight
Flush
Pair

Payout
40 : 1
30 : 1
6:1
4:1
1:1

