
Fqinjët në pistë 
(Race Track):

Për një numër të caktuar qendror, 
luhen gjithashtu një ose më 
shumë numra ngjitur me të në të 
dyja anët, p.sh.:  

Variacionet e lojës - të 
ashtuquajturat French Bets

Kontakti, mbërritja dhe
Mundësitë e parkimit

13 dhe një fqinji majtas dhe 
djathtas = tre çipa (një çip në 
secilin 17, 25, 34), 17 dhe dy fqinjë 
majtas dhe djathtas = pesë çipa 
(një çip në secilin 2, 25, 17, 34, 
6) 17 dhe tre fqinjët majtas dhe 
djathtas = shtatë çipa

Në finale, të gjithë numrat 
shënohen me të njëjtën shifër 
përfundimtare.

Kjo është filozofia jonë. Por lojërat 
e fatit mund të jenë edhe të 
rrezikshme. Nëse vini re shenja 
sjelljeje problematike me lojërat 
e fatit te vetja apo njerëzit pranë 
jush, menaxherët tanë në detyrë 
dhe personi i ngarkuar me sferën 
sociale do t'ju ndihmojnë me 
kënaqësi. Punonjësit tanë iu 
përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
pyetjeve që mund të keni për 
ofrimin e ndihmës.

Bastet minimale/maksimale 
kanë vlera të paracaktuara dhe 
shënohen gjithnjë në tryezë.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

Finalet

Minimumi- Maksimumi

Jetimët / Orphans:

Kjo do të thotë dy sektorë të 
veçantë në mes, të cilët përfshijnë 
insertet e mëposhtme:
 
1 (straight up), 6/9, 14/17, 17/20, 
31/34 (split)

Për këtë lojë kërkohen pesë njësi.

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

Tel. +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Orari i punës:
Çdo ditë, ora 11:00–04:00
Zona e tryezave nga ora 18:00 JETIMËTSERIA 5/8 SERIA 0/2/3 LOJA 0

Loja zero:

Kjo i referohet sektorit në mes, 
i cili përfshin vendosjet 
e mëposhtme të inserteve: 

0/3, 12/15, 26 (straight up),  
32/35 

Për këtë lojë kërkohen katër njësi.

Loja 0

Seri e madhe

Seri e vogël

Jetimët

Jetimët

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

American 
Roulette

Shpjegimi i lojës

Në ruletë përdoret një cilindër 
rrotullues me 37 ndarje me 
numra secila. Çdo cilindër ka 
një sërë pengesash që bëjnë që 
topi të kërcejë në çdo rrotullim 
dhe të ndalojë në një numër 
të rastësishëm.

Lojtarët mund të vendosin baste 
me çipa me ngjyra, të cilat marrin 
një vlerë të caktuar kur blejnë  
në tryezë, ose me çipa parash, 
të cilat kanë një vlerë më të lartë 
se minimumi i tryezës.

Lojtarët mund të vendosin baste 
në numra, baste të jashtme dhe 
baste në pistë. Bastet paguhen 
sipas Odds.
Pista është një kopje e saktë 
e renditjes së numrave në cilindër, 
i cili gjithashtu ndahet në seksione: 

Seri e madhe, seri e vogël, 
Jetimët dhe loja 0.
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UP BET

DOZEN
BET

EVEN/ODD
BET

STREET
BET

LINE
BET

COLOR 
BET

HIGH/LOW
BET

CORNER
BET

SPLIT
BET

COLUMN
BET

Mundësi fitimi 
(Odds)

Seria e vogël ose seria 5/8

Kjo i referohet sektorit në cilindër, 
i cili përfshin futjet e mëposhtme: 

5/8, 10/11 13/16, 23/24, 27/30, 
33/36 (të gjitha splits)

Për këtë lojë duhet të jenë  
gjashtë njësi.

Variacionet e lojës - të 
ashtuquajturat French Bets

Seria e madhe ose seria 0/2/3

Kjo i referohet sektorit në mes, i cili 
përfshin futjet e mëposhtme:

0/2/3 (street), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 
(split) 25/26/28/29 (corner), 32/35

Për këtë lojë do të jenë  
nëntë njësi.

Shansi për �tim Disbursimi

Shanse të lehta

Dhjetëra, kolona

Sixline

Corner

Street

Split

Straight-Up

1:1

2:1

5:1

8:1

11:1

17:1

35:1

18

12

6

4

3

2

1

Numri 
i shifrave 
të luajtura
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Fqinjët në pistë 
(Race Track):

Për një numër të caktuar qendror, 
luhen gjithashtu një ose më 
shumë numra ngjitur me të në të 
dyja anët, p.sh.:  

Variacionet e lojës - të 
ashtuquajturat French Bets

Kontakti, mbërritja dhe
Mundësitë e parkimit

13 dhe një fqinji majtas dhe 
djathtas = tre çipa (një çip në 
secilin 17, 25, 34), 17 dhe dy fqinjë 
majtas dhe djathtas = pesë çipa 
(një çip në secilin 2, 25, 17, 34, 
6) 17 dhe tre fqinjët majtas dhe 
djathtas = shtatë çipa

Në finale, të gjithë numrat 
shënohen me të njëjtën shifër 
përfundimtare.

Kjo është filozofia jonë. Por lojërat 
e fatit mund të jenë edhe të 
rrezikshme. Nëse vini re shenja 
sjelljeje problematike me lojërat 
e fatit te vetja apo njerëzit pranë 
jush, menaxherët tanë në detyrë 
dhe personi i ngarkuar me sferën 
sociale do t'ju ndihmojnë me 
kënaqësi. Punonjësit tanë iu 
përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
pyetjeve që mund të keni për 
ofrimin e ndihmës.

Bastet minimale/maksimale 
kanë vlera të paracaktuara dhe 
shënohen gjithnjë në tryezë.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

Finalet

Minimumi- Maksimumi

Jetimët / Orphans:

Kjo do të thotë dy sektorë të 
veçantë në mes, të cilët përfshijnë 
insertet e mëposhtme:
 
1 (straight up), 6/9, 14/17, 17/20, 
31/34 (split)

Për këtë lojë kërkohen pesë njësi.

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

Tel. +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Orari i punës:
Çdo ditë, ora 11:00–04:00
Zona e tryezave nga ora 18:00 JETIMËTSERIA 5/8 SERIA 0/2/3 LOJA 0

Loja zero:

Kjo i referohet sektorit në mes, 
i cili përfshin vendosjet 
e mëposhtme të inserteve: 

0/3, 12/15, 26 (straight up),  
32/35 

Për këtë lojë kërkohen katër njësi.

Loja 0

Seri e madhe

Seri e vogël

Jetimët

Jetimët

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

American 
Roulette

Shpjegimi i lojës
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Për një numër të caktuar qendror, 
luhen gjithashtu një ose më 
shumë numra ngjitur me të në të 
dyja anët, p.sh.:  

Variacionet e lojës - të 
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(një çip në secilin 2, 25, 17, 34, 
6) 17 dhe tre fqinjët majtas dhe 
djathtas = shtatë çipa

Në finale, të gjithë numrat 
shënohen me të njëjtën shifër 
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e fatit mund të jenë edhe të 
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sjelljeje problematike me lojërat 
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Kjo i referohet sektorit në mes, 
i cili përfshin vendosjet 
e mëposhtme të inserteve: 

0/3, 12/15, 26 (straight up),  
32/35 

Për këtë lojë kërkohen katër njësi.

Loja 0

Seri e madhe

Seri e vogël

Jetimët

Jetimët

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

American 
Roulette

Shpjegimi i lojës

Fqinjët në pistë 
(Race Track):

Për një numër të caktuar qendror, 
luhen gjithashtu një ose më 
shumë numra ngjitur me të në të 
dyja anët, p.sh.:  

Variacionet e lojës - të 
ashtuquajturat French Bets

Kontakti, mbërritja dhe
Mundësitë e parkimit

13 dhe një fqinji majtas dhe 
djathtas = tre çipa (një çip në 
secilin 17, 25, 34), 17 dhe dy fqinjë 
majtas dhe djathtas = pesë çipa 
(një çip në secilin 2, 25, 17, 34, 
6) 17 dhe tre fqinjët majtas dhe 
djathtas = shtatë çipa

Në finale, të gjithë numrat 
shënohen me të njëjtën shifër 
përfundimtare.

Kjo është filozofia jonë. Por lojërat 
e fatit mund të jenë edhe të 
rrezikshme. Nëse vini re shenja 
sjelljeje problematike me lojërat 
e fatit te vetja apo njerëzit pranë 
jush, menaxherët tanë në detyrë 
dhe personi i ngarkuar me sferën 
sociale do t'ju ndihmojnë me 
kënaqësi. Punonjësit tanë iu 
përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
pyetjeve që mund të keni për 
ofrimin e ndihmës.

Bastet minimale/maksimale 
kanë vlera të paracaktuara dhe 
shënohen gjithnjë në tryezë.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

Finalet

Minimumi- Maksimumi

Jetimët / Orphans:

Kjo do të thotë dy sektorë të 
veçantë në mes, të cilët përfshijnë 
insertet e mëposhtme:
 
1 (straight up), 6/9, 14/17, 17/20, 
31/34 (split)

Për këtë lojë kërkohen pesë njësi.

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

Tel. +423 399 88 88
info@castle-vaduz.li

Orari i punës:
Çdo ditë, ora 11:00–04:00
Zona e tryezave nga ora 18:00 JETIMËTSERIA 5/8 SERIA 0/2/3 LOJA 0

Loja zero:

Kjo i referohet sektorit në mes, 
i cili përfshin vendosjet 
e mëposhtme të inserteve: 

0/3, 12/15, 26 (straight up),  
32/35 

Për këtë lojë kërkohen katër njësi.

Loja 0

Seri e madhe

Seri e vogël

Jetimët

Jetimët

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

American 
Roulette

Shpjegimi i lojës


