
Çarktaki bitişik hücreler  
(Race Track):

Belli bir ana sayıya ek olarak iki 
tarafta bulunan bitişikteki bir veya 
daha fazla sayı için de oynanır, ör.:  

Oyun varyasyonları -  
French Bets olarak adlandırılır

İletişim, Ulaşım ve
Otopark İmkanları

13 ve solda ve sağ bitişikteki sayı = 
üç çip (17, 25, 34 üzerine birer çip), 
17 ve sol ve sağ iki bitişikteki sayı = 
beş çip (2, 25, 17, 34, 6 üzerine birer 
çip) 17 ve sol ve sağ üç bitişikteki 
sayı = yedi çip

Final olarak, son rakamı aynı 
olan tüm sayılar adlandırılır.

Bu bizim felsefemizdir. Buna rağmen 
şans oyunu tehlikeli de olabilir. 
Kendinizde veya size yakın olan 
kişilerde şans oyunu oynama 
konusunda sorunlu davranışlara 
dair belirtiler gözlemlerseniz Görev 
Yöneticilerimiz ve sosyal konsept 
sorumlusu size memnuniyetle 
yardımcı olacaktır. Nasıl yardım 
alınabileceğine ilişkin sorularınızda 
çalışanlarımız da memnuniyetle 
sizlere yardımcı olacaktır.

Minimum / Maksimum bahisler 
önceden belirlenmiş değerler olup 
daima masada belirtilmiştir.

Anlaşmazlık durumunda kesin karar 
şirket yönetimi tarafından verilir.

Final

Minimum - Maksimum

Orphelines / Orphans:

Bunlar, çark içinde aşağıdaki 
bahisleri içeren iki ayrı bölümdür:
 
1 (straight up), 6/9, 14/17, 17/20, 
31/34 (split)

Bu oyun için beş birim gereklidir.

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

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

Çalışma saatleri:
Her gün saat 11:00 – 04:00 arası
Masa bölümü saat 18:00’den itibaren ORPHELINS5/8 SERISI 0/2/3 SERISI 0 OYUNU

Zero oyunu:

Bu, çark içinde aşağıdaki 
bahislerin konulabildiği 
bölümdür: 

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

Bu oyun için dört birim gereklidir.

0-Spiel

Grosse Serie

Kleine Serie

Orphelins

Orphelins

Oynamanın amacı 
eğlenmektir!

Amerikan 
Ruleti

Oyun rehberi

Rulette tek tek numaralandırılmış 
37 bölmesi olan dönen bir çark kul-
lanılır. Her çarkta, rulet topunun her 
dönüş sırasında çarpmasına ve böy-
lece rasgele bir sayıya düşmesine 
neden olan bir dizi engeller vardır.

Oyuncular, masada satın alındığında 
belli bir değer verilen renkli çipler 
veya masa minimum limitinden 
daha yüksek bir değere sahip olan 
nakit para çipleri ile oynayabilir.
Oyuncular sayılara, dış bahislere 
ve çark alanı bahislerine oynayabilir. 

Yatırılan bahisler Odds’a göre ödenir.  
Çark alanı, çark içindeki sayıların 
sırasının birebir kopyasıdır ve bölüm-
lere ayrılmıştır: 

Büyük seri, küçük seri, 
Orphelins ve 0 oyunu.
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Küçük seri veya 5/8 serisi

Bu, çark içinde aşağıdaki bahisleri 
içeren bölümdür: 

5/8, 10/11 13/16, 23/24, 27/30, 
33/36 (tüm split’ler)

Bu oyun için altı birim gereklidir.

Oyun varyasyonları -  
French Bets olarak adlandırılır

Büyük seri veya 0/2/3 serisi

Bu, çark içinde aşağıdaki bahisleri 
içeren bölümdür:

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

Bu oyun için dokuz birim gereklidir.
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oranı
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şans oyunu tehlikeli de olabilir. 
Kendinizde veya size yakın olan 
kişilerde şans oyunu oynama 
konusunda sorunlu davranışlara 
dair belirtiler gözlemlerseniz Görev 
Yöneticilerimiz ve sosyal konsept 
sorumlusu size memnuniyetle 
yardımcı olacaktır. Nasıl yardım 
alınabileceğine ilişkin sorularınızda 
çalışanlarımız da memnuniyetle 
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bahisleri içeren iki ayrı bölümdür:
 
1 (straight up), 6/9, 14/17, 17/20, 
31/34 (split)

Bu oyun için beş birim gereklidir.

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

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

Çalışma saatleri:
Her gün saat 11:00 – 04:00 arası
Masa bölümü saat 18:00’den itibaren ORPHELINS5/8 SERISI 0/2/3 SERISI 0 OYUNU

Zero oyunu:

Bu, çark içinde aşağıdaki 
bahislerin konulabildiği 
bölümdür: 

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

Bu oyun için dört birim gereklidir.

0-Spiel

Grosse Serie

Kleine Serie

Orphelins

Orphelins

Oynamanın amacı 
eğlenmektir!

Amerikan 
Ruleti

Oyun rehberi


