
                                                              КАЗИНО ПОКЕР 
 

 
Играта ,,Казино Покер” се играе със стандартно тесте от 52 карти. За да започне раздаването, 

играчът трябва да постави равни залози в кръговете на Blind и на Ante. Играчът също така може да 
заложи и на Trips бонуса. След това крупието раздава по две карти с лицето надолу, на всеки който 
е поставил залози, и две карти на себе си (една по една).  

След като играчите видят картите си, трябва да решат дали да изчакат да се отворият 
следващите три карти, без да залагат или да заложат Bet 3 или 4 пъти залога Ante. Играчът може да 
реши да се откаже едва след като е видял всички общи 5 карти на борда.  

След това решение крупието изгаря една карта от тестето с лицето надолу и отваря три общи 
карти с лицето нагоре (флоп). Играчите, които не са заложили на Bet преди флопа вече имат 
възможност за повишаване на два пъти Ante-то или да изчакат обръщането на следващите две 
карти (ривър). 

След решението на флоп, крупието отново изгаря една карта с лицето надолу и отваря 
последните две общи карти (ривър) с лицето нагоре. В този момент, играчите трябва или да заложат 
на залог Bet равен на залог Ante или да се откажат. Ако се откажат, губят залозите Blind, Ante и Trips 
(ако имат такъв). 

 
PLAY BET MAXIMUM 

ПРЕДИ ФЛОПА 3х-4хAnte 

СЛЕД ФЛОПА 2хAnte 

НА РИВЪРА 1хAnte 

 
След това крупието отваря своите две карти и обявява комбинацията си. Крупието трябва да 

има поне един чифт, за да се класира, като се има предвид двете карти на крупието плюс петте 
общи карти.  

Ако крупието не се класира връща всички залози поставени от играчите на залог Ante, сравнява 
картите си с картите на всеки играч и изплаща залога Bet 1:1, както и другите залози, ако има 
бонусова комбинация. Ако няма залог Blind остава(stay), а залога на Trips губи. Ако крупието бие 
играча с висока карта, играчът губи всички залози. 

Ако крупието се класира, сравнява картите си с картите на играчите и изплаща. Ако 
комбинацията на играча е по-силна от тази на крупието, неговите залози за игра Bet и Ante винаги 
печелят равни пари (1:1). Ако играчът бие крупието с по-ниска комбинация от стрейт, не се 
предприемат действия спрямо блайнда. 

Ако комбинацията на крупието е по-силна от тази на играча, той губи залозите си за игра Bet, 
Ante и Blind. Ако комбинациите са равни, залозите се връщат на играча, без да се изплащат. Играчът 
винаги губи залога Trips, ако няма бонус. 

 
 

 
 
 
 BLIND BONUS (Блайнд Бонус) - За да се изплати бонус на блайнд, комбинацията на играча 

трябва да е по-силна от тази на крупието, в противен случай залогът Blind губи.  



Ако бонус комбинацията е на борда, тоест в 5-те карти, които играят за всички, блайнд бонус 

НЕ се изплаща. 

 
 
Blind Bonus Payout  

Hand Payout 

Royal Flush 500-1 

Straight Flush 50-1 

Four of a Kind 10-1 

Full House 3-1 

Flush 3-2 

Straight 1-1 

 
 

 
 
 

 TRIPS BONUS (Трипс Бонус) - залогът Trips(трипс) не е задължителен. Играчът има право да 
играе бонус залог Trips, който се изплаща от крупието, независимо дали се класира или играят с 
еднакви карти на борда, стига комбинацията да е включена в бонус играта.  

 

Trips Bonus Payout 

Hand Payout 

Royal Flush 50-1 

Straight Flush 40-1 

Four of a Kind 30-1 

Full House 8-1 

Flush 6-1 

Straight 5-1 

Трипс (три еднакви) 3-1 

 
 
 


