
FinaletShanset e fitimit -  
Me probabilitet

••    Dyfishimi: Me përjashtim 
të kombinimit të Black Jack, 
mbajtësi i kuadratit ka  
shansin të dyfishojë bastin 
në cilëndo nga dy letrat  
e para (edhe pas ndarjes).  
Për këtë arsye, basti 
fillestar duhet bërë sërish. 
Gjatë dyfishimit, shpërndahet 
vetëm një letër.

••    Ndarja: Letrat e barasvlershme 
mund të ndahen nëse dëshiron 
mbajtësi i kuadratit. Për këtë 
arsye, basti fillestar duhet  
bërë sërish.

••   �Ndarja�dhe�dyfishimi: 
Duart e ndara mund dhe 
të dyfishohen.

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

Në rast mosmarrëveshjesh, 
vendimi përfundimtar merret 
nga menaxhmenti.

Minimumi/maksimumi

Kontakti, mbërritja dhe
mundësitë e parkimit

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

Shansi për fitim Vlera më e lartë 
e letrës se shtëpia

Lojtari ka një vlerë më të 
lartë të letrës se shtëpia

Shtëpia shitet 
(ka një vlerë letre 
më të madhe se 21)

E mundur nëse shtëpia ka 
një As si letër të hapur

Mixed Pair 
(vlera identike, 
ngjyra të ndryshme)

Coloured Pair 
(vlera identike, e njëjta ngjyrë, 
lule e ndryshme)

Perfect Pair 
(absolutisht identike)

Bust 
(Lojë shtesë)

Black Jack
(As dhe Mbret) Sigurimi 7 - 7 - 7

2:1 1:1 6:1 12:1 25:13:2 2,5:11:1Disbursimi

Kombinim fitues

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 
aspektin social do t'ju ndihmojnë 
me kënaqësi. Punonjësit tanë iu 
përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
pyetjeve që mund të keni për 
ofrimin e ndihmës.

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

Shpjegimi i lojës

Black Jack

Black Jack luhet me gjashtë sete 
prej 52 letrash secili. Lojtari luan 
kundër shtëpisë me synim arritjen 
e pikëve më të larta me letrat 
e veta, pa tejkaluar vlerën 21. 
Për të përcaktuar vlerën e pikëve, 
numërohen asat me vlerë 1 (një) 
ose 11 (njëmbëdhjetë), figurat 
me vlerë 10 (dhjetë) dhe të gjitha 
letrat e tjera me vlerën sipas 
numrit përkatës.

Lojtari është i lirë në vendimin për 
ta marrë letrën; Krupieri duhet 
të tërheqë në 16 dhe nuk mund 
të marrë më letër nga 17.

Pas marrjes së dy letrave të para, 
lojtari mund ta "dyfishojë" bastin. 
Nëse dy letrat e para të lojtarit 
janë të barabarta, ai mund t'i 
"ndajë" ato.

••    Për më tej, ka një "Insurance 
Line" në të cilën mund të bëhen 
sigurime të mundshme kundër 
një Black Jack të shtëpisë.

••    Për më tej, ka një fushë 
"Perfect Pair" mbi çdo kuadrat. 
Këtu vizitori mund të luajë një 
bast shtesë sipas kërkesës.

••    Një linjë për bastin shtesë  
Bust ndodhet gjithashtu në 
fushën e lojës.

Nëse shtëpia ka një as me 
letrën e parë, vizitori mund ta 
sigurojë veten kundrejt Black 
Jack të shtëpisë. Për ta bërë këtë, 
duhet të vërë gjysmën e bastit 
të vet fillestar në shënuesin 
e përcaktuar (vija e sigurisë). Sapo 
vizitorit t'i jetë ndarë  
letra e tretë, sigurimi nuk është 
më i mundur.

Lojtarët nuk mund të ndikojnë 
mbajtësin e kuadratit në vendimin 
e tij. Bastet mund të vihen 
për kuadrat në maksimumin e 
kuadratit të tryezës.

Vlerat e letrave

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ose 11

Nëse letra e parë e shtëpisë 
është as, lojtarët kanë mundësinë 
të sigurohen kundër një Black 
Jack të shtëpisë me gjysmën 
e bastit të tyre. Krupieri ua 
ofron drejtpërdrejt mundësinë 
vizitorëve. Sapo vizitorit t'i jetë 
ndarë letra e tretë, sigurimi nuk 
është më i mundur.

Nëse shtëpia shënon Black Jack, 
sigurimi paguan 2:1. Nëse shtëpia 
nuk shënon Black Jack, humbet 
sigurimin dhe i zbritet menjëherë 
pas ndarjes së letrës së dytë 
të shtëpisë.

Sigurimet

Nëse dy letrat e para të vizitorit 
formojnë çift, shansi paguhet 
menjëherë dhe i dorëzohet 
vizitorit me bastin. Bastet e reja 
në "Perfect Pair" lejohen vetëm 
pas fundit të lojës.

Me bastin në "Bust" vendosni bast 
mbi një mbiblerje të mundshme 
të shtëpisë. (Vlera e letrës mbi 21). 
Basti vendoset në fushën "Bust" 
dhe pagesa është 2,5:1 në rast 
fitoreje.

Maksimumi nuk lidhet me 
personin, por me kuadratin.

Perfect Pairs –  
Lojëra të mëtejshme Bust



Black Jack luhet me gjashtë sete 
prej 52 letrash secili. Lojtari luan 
kundër shtëpisë me synim arritjen 
e pikëve më të larta me letrat 
e veta, pa tejkaluar vlerën 21. 
Për të përcaktuar vlerën e pikëve, 
numërohen asat me vlerë 1 (një) 
ose 11 (njëmbëdhjetë), figurat 
me vlerë 10 (dhjetë) dhe të gjitha 
letrat e tjera me vlerën sipas 
numrit përkatës.

Lojtari është i lirë në vendimin për 
ta marrë letrën; Krupieri duhet 
të tërheqë në 16 dhe nuk mund 
të marrë më letër nga 17.

Pas marrjes së dy letrave të para, 
lojtari mund ta "dyfishojë" bastin. 
Nëse dy letrat e para të lojtarit 
janë të barabarta, ai mund t'i 
"ndajë" ato.

••    Për më tej, ka një "Insurance 
Line" në të cilën mund të bëhen 
sigurime të mundshme kundër 
një Black Jack të shtëpisë.

••    Për më tej, ka një fushë 
"Perfect Pair" mbi çdo kuadrat. 
Këtu vizitori mund të luajë një 
bast shtesë sipas kërkesës.

••    Një linjë për bastin shtesë  
Bust ndodhet gjithashtu në 
fushën e lojës.

Nëse shtëpia ka një as me 
letrën e parë, vizitori mund ta 
sigurojë veten kundrejt Black 
Jack të shtëpisë. Për ta bërë këtë, 
duhet të vërë gjysmën e bastit 
të vet fillestar në shënuesin 
e përcaktuar (vija e sigurisë). Sapo 
vizitorit t'i jetë ndarë  
letra e tretë, sigurimi nuk është 
më i mundur.

Lojtarët nuk mund të ndikojnë 
mbajtësin e kuadratit në vendimin 
e tij. Bastet mund të vihen 
për kuadrat në maksimumin e 
kuadratit të tryezës.

Vlerat e letrave

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ose 11

Nëse letra e parë e shtëpisë 
është as, lojtarët kanë mundësinë 
të sigurohen kundër një Black 
Jack të shtëpisë me gjysmën 
e bastit të tyre. Krupieri ua 
ofron drejtpërdrejt mundësinë 
vizitorëve. Sapo vizitorit t'i jetë 
ndarë letra e tretë, sigurimi nuk 
është më i mundur.

Nëse shtëpia shënon Black Jack, 
sigurimi paguan 2:1. Nëse shtëpia 
nuk shënon Black Jack, humbet 
sigurimin dhe i zbritet menjëherë 
pas ndarjes së letrës së dytë 
të shtëpisë.

Sigurimet

Nëse dy letrat e para të vizitorit 
formojnë çift, shansi paguhet 
menjëherë dhe i dorëzohet 
vizitorit me bastin. Bastet e reja 
në "Perfect Pair" lejohen vetëm 
pas fundit të lojës.

Me bastin në "Bust" vendosni bast 
mbi një mbiblerje të mundshme 
të shtëpisë. (Vlera e letrës mbi 21). 
Basti vendoset në fushën "Bust" 
dhe pagesa është 2,5:1 në rast 
fitoreje.

Maksimumi nuk lidhet me 
personin, por me kuadratin.

Perfect Pairs –  
Lojëra të mëtejshme Bust



Black Jack luhet me gjashtë sete 
prej 52 letrash secili. Lojtari luan 
kundër shtëpisë me synim arritjen 
e pikëve më të larta me letrat 
e veta, pa tejkaluar vlerën 21. 
Për të përcaktuar vlerën e pikëve, 
numërohen asat me vlerë 1 (një) 
ose 11 (njëmbëdhjetë), figurat 
me vlerë 10 (dhjetë) dhe të gjitha 
letrat e tjera me vlerën sipas 
numrit përkatës.

Lojtari është i lirë në vendimin për 
ta marrë letrën; Krupieri duhet 
të tërheqë në 16 dhe nuk mund 
të marrë më letër nga 17.

Pas marrjes së dy letrave të para, 
lojtari mund ta "dyfishojë" bastin. 
Nëse dy letrat e para të lojtarit 
janë të barabarta, ai mund t'i 
"ndajë" ato.

••    Për më tej, ka një "Insurance 
Line" në të cilën mund të bëhen 
sigurime të mundshme kundër 
një Black Jack të shtëpisë.

••    Për më tej, ka një fushë 
"Perfect Pair" mbi çdo kuadrat. 
Këtu vizitori mund të luajë një 
bast shtesë sipas kërkesës.

••    Një linjë për bastin shtesë  
Bust ndodhet gjithashtu në 
fushën e lojës.

Nëse shtëpia ka një as me 
letrën e parë, vizitori mund ta 
sigurojë veten kundrejt Black 
Jack të shtëpisë. Për ta bërë këtë, 
duhet të vërë gjysmën e bastit 
të vet fillestar në shënuesin 
e përcaktuar (vija e sigurisë). Sapo 
vizitorit t'i jetë ndarë  
letra e tretë, sigurimi nuk është 
më i mundur.

Lojtarët nuk mund të ndikojnë 
mbajtësin e kuadratit në vendimin 
e tij. Bastet mund të vihen 
për kuadrat në maksimumin e 
kuadratit të tryezës.

Vlerat e letrave

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ose 11

Nëse letra e parë e shtëpisë 
është as, lojtarët kanë mundësinë 
të sigurohen kundër një Black 
Jack të shtëpisë me gjysmën 
e bastit të tyre. Krupieri ua 
ofron drejtpërdrejt mundësinë 
vizitorëve. Sapo vizitorit t'i jetë 
ndarë letra e tretë, sigurimi nuk 
është më i mundur.

Nëse shtëpia shënon Black Jack, 
sigurimi paguan 2:1. Nëse shtëpia 
nuk shënon Black Jack, humbet 
sigurimin dhe i zbritet menjëherë 
pas ndarjes së letrës së dytë 
të shtëpisë.

Sigurimet

Nëse dy letrat e para të vizitorit 
formojnë çift, shansi paguhet 
menjëherë dhe i dorëzohet 
vizitorit me bastin. Bastet e reja 
në "Perfect Pair" lejohen vetëm 
pas fundit të lojës.

Me bastin në "Bust" vendosni bast 
mbi një mbiblerje të mundshme 
të shtëpisë. (Vlera e letrës mbi 21). 
Basti vendoset në fushën "Bust" 
dhe pagesa është 2,5:1 në rast 
fitoreje.

Maksimumi nuk lidhet me 
personin, por me kuadratin.

Perfect Pairs –  
Lojëra të mëtejshme Bust



Black Jack luhet me gjashtë sete 
prej 52 letrash secili. Lojtari luan 
kundër shtëpisë me synim arritjen 
e pikëve më të larta me letrat 
e veta, pa tejkaluar vlerën 21. 
Për të përcaktuar vlerën e pikëve, 
numërohen asat me vlerë 1 (një) 
ose 11 (njëmbëdhjetë), figurat 
me vlerë 10 (dhjetë) dhe të gjitha 
letrat e tjera me vlerën sipas 
numrit përkatës.

Lojtari është i lirë në vendimin për 
ta marrë letrën; Krupieri duhet 
të tërheqë në 16 dhe nuk mund 
të marrë më letër nga 17.

Pas marrjes së dy letrave të para, 
lojtari mund ta "dyfishojë" bastin. 
Nëse dy letrat e para të lojtarit 
janë të barabarta, ai mund t'i 
"ndajë" ato.

••    Për më tej, ka një "Insurance 
Line" në të cilën mund të bëhen 
sigurime të mundshme kundër 
një Black Jack të shtëpisë.

••    Për më tej, ka një fushë 
"Perfect Pair" mbi çdo kuadrat. 
Këtu vizitori mund të luajë një 
bast shtesë sipas kërkesës.

••    Një linjë për bastin shtesë  
Bust ndodhet gjithashtu në 
fushën e lojës.

Nëse shtëpia ka një as me 
letrën e parë, vizitori mund ta 
sigurojë veten kundrejt Black 
Jack të shtëpisë. Për ta bërë këtë, 
duhet të vërë gjysmën e bastit 
të vet fillestar në shënuesin 
e përcaktuar (vija e sigurisë). Sapo 
vizitorit t'i jetë ndarë  
letra e tretë, sigurimi nuk është 
më i mundur.

Lojtarët nuk mund të ndikojnë 
mbajtësin e kuadratit në vendimin 
e tij. Bastet mund të vihen 
për kuadrat në maksimumin e 
kuadratit të tryezës.

Vlerat e letrave

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ose 11

Nëse letra e parë e shtëpisë 
është as, lojtarët kanë mundësinë 
të sigurohen kundër një Black 
Jack të shtëpisë me gjysmën 
e bastit të tyre. Krupieri ua 
ofron drejtpërdrejt mundësinë 
vizitorëve. Sapo vizitorit t'i jetë 
ndarë letra e tretë, sigurimi nuk 
është më i mundur.

Nëse shtëpia shënon Black Jack, 
sigurimi paguan 2:1. Nëse shtëpia 
nuk shënon Black Jack, humbet 
sigurimin dhe i zbritet menjëherë 
pas ndarjes së letrës së dytë 
të shtëpisë.

Sigurimet

Nëse dy letrat e para të vizitorit 
formojnë çift, shansi paguhet 
menjëherë dhe i dorëzohet 
vizitorit me bastin. Bastet e reja 
në "Perfect Pair" lejohen vetëm 
pas fundit të lojës.

Me bastin në "Bust" vendosni bast 
mbi një mbiblerje të mundshme 
të shtëpisë. (Vlera e letrës mbi 21). 
Basti vendoset në fushën "Bust" 
dhe pagesa është 2,5:1 në rast 
fitoreje.

Maksimumi nuk lidhet me 
personin, por me kuadratin.

Perfect Pairs –  
Lojëra të mëtejshme Bust



FinaletShanset e fitimit -  
Me probabilitet

••    Dyfishimi: Me përjashtim 
të kombinimit të Black Jack, 
mbajtësi i kuadratit ka  
shansin të dyfishojë bastin 
në cilëndo nga dy letrat  
e para (edhe pas ndarjes).  
Për këtë arsye, basti 
fillestar duhet bërë sërish. 
Gjatë dyfishimit, shpërndahet 
vetëm një letër.

••    Ndarja: Letrat e barasvlershme 
mund të ndahen nëse dëshiron 
mbajtësi i kuadratit. Për këtë 
arsye, basti fillestar duhet  
bërë sërish.

••   �Ndarja�dhe�dyfishimi: 
Duart e ndara mund dhe 
të dyfishohen.

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

Në rast mosmarrëveshjesh, 
vendimi përfundimtar merret 
nga menaxhmenti.

Minimumi/maksimumi

Kontakti, mbërritja dhe
mundësitë e parkimit

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

Shansi për fitim Vlera më e lartë 
e letrës se shtëpia

Lojtari ka një vlerë më të 
lartë të letrës se shtëpia

Shtëpia shitet 
(ka një vlerë letre 
më të madhe se 21)

E mundur nëse shtëpia ka 
një As si letër të hapur

Mixed Pair 
(vlera identike, 
ngjyra të ndryshme)

Coloured Pair 
(vlera identike, e njëjta ngjyrë, 
lule e ndryshme)

Perfect Pair 
(absolutisht identike)

Bust 
(Lojë shtesë)

Black Jack
(As dhe Mbret) Sigurimi 7 - 7 - 7

2:1 1:1 6:1 12:1 25:13:2 2,5:11:1Disbursimi

Kombinim fitues

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 
aspektin social do t'ju ndihmojnë 
me kënaqësi. Punonjësit tanë iu 
përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
pyetjeve që mund të keni për 
ofrimin e ndihmës.

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

Shpjegimi i lojës

Black Jack

Black Jack luhet me gjashtë sete 
prej 52 letrash secili. Lojtari luan 
kundër shtëpisë me synim arritjen 
e pikëve më të larta me letrat 
e veta, pa tejkaluar vlerën 21. 
Për të përcaktuar vlerën e pikëve, 
numërohen asat me vlerë 1 (një) 
ose 11 (njëmbëdhjetë), figurat 
me vlerë 10 (dhjetë) dhe të gjitha 
letrat e tjera me vlerën sipas 
numrit përkatës.

Lojtari është i lirë në vendimin për 
ta marrë letrën; Krupieri duhet 
të tërheqë në 16 dhe nuk mund 
të marrë më letër nga 17.

Pas marrjes së dy letrave të para, 
lojtari mund ta "dyfishojë" bastin. 
Nëse dy letrat e para të lojtarit 
janë të barabarta, ai mund t'i 
"ndajë" ato.

••    Për më tej, ka një "Insurance 
Line" në të cilën mund të bëhen 
sigurime të mundshme kundër 
një Black Jack të shtëpisë.

••    Për më tej, ka një fushë 
"Perfect Pair" mbi çdo kuadrat. 
Këtu vizitori mund të luajë një 
bast shtesë sipas kërkesës.

••    Një linjë për bastin shtesë  
Bust ndodhet gjithashtu në 
fushën e lojës.

Nëse shtëpia ka një as me 
letrën e parë, vizitori mund ta 
sigurojë veten kundrejt Black 
Jack të shtëpisë. Për ta bërë këtë, 
duhet të vërë gjysmën e bastit 
të vet fillestar në shënuesin 
e përcaktuar (vija e sigurisë). Sapo 
vizitorit t'i jetë ndarë  
letra e tretë, sigurimi nuk është 
më i mundur.

Lojtarët nuk mund të ndikojnë 
mbajtësin e kuadratit në vendimin 
e tij. Bastet mund të vihen 
për kuadrat në maksimumin e 
kuadratit të tryezës.

Vlerat e letrave

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ose 11

Nëse letra e parë e shtëpisë 
është as, lojtarët kanë mundësinë 
të sigurohen kundër një Black 
Jack të shtëpisë me gjysmën 
e bastit të tyre. Krupieri ua 
ofron drejtpërdrejt mundësinë 
vizitorëve. Sapo vizitorit t'i jetë 
ndarë letra e tretë, sigurimi nuk 
është më i mundur.

Nëse shtëpia shënon Black Jack, 
sigurimi paguan 2:1. Nëse shtëpia 
nuk shënon Black Jack, humbet 
sigurimin dhe i zbritet menjëherë 
pas ndarjes së letrës së dytë 
të shtëpisë.

Sigurimet

Nëse dy letrat e para të vizitorit 
formojnë çift, shansi paguhet 
menjëherë dhe i dorëzohet 
vizitorit me bastin. Bastet e reja 
në "Perfect Pair" lejohen vetëm 
pas fundit të lojës.

Me bastin në "Bust" vendosni bast 
mbi një mbiblerje të mundshme 
të shtëpisë. (Vlera e letrës mbi 21). 
Basti vendoset në fushën "Bust" 
dhe pagesa është 2,5:1 në rast 
fitoreje.

Maksimumi nuk lidhet me 
personin, por me kuadratin.

Perfect Pairs –  
Lojëra të mëtejshme Bust

FinaletShanset e fitimit -  
Me probabilitet

••    Dyfishimi: Me përjashtim 
të kombinimit të Black Jack, 
mbajtësi i kuadratit ka  
shansin të dyfishojë bastin 
në cilëndo nga dy letrat  
e para (edhe pas ndarjes).  
Për këtë arsye, basti 
fillestar duhet bërë sërish. 
Gjatë dyfishimit, shpërndahet 
vetëm një letër.

••    Ndarja: Letrat e barasvlershme 
mund të ndahen nëse dëshiron 
mbajtësi i kuadratit. Për këtë 
arsye, basti fillestar duhet  
bërë sërish.

••   �Ndarja�dhe�dyfishimi: 
Duart e ndara mund dhe 
të dyfishohen.

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

Në rast mosmarrëveshjesh, 
vendimi përfundimtar merret 
nga menaxhmenti.

Minimumi/maksimumi

Kontakti, mbërritja dhe
mundësitë e parkimit

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

Shansi për fitim Vlera më e lartë 
e letrës se shtëpia

Lojtari ka një vlerë më të 
lartë të letrës se shtëpia

Shtëpia shitet 
(ka një vlerë letre 
më të madhe se 21)

E mundur nëse shtëpia ka 
një As si letër të hapur

Mixed Pair 
(vlera identike, 
ngjyra të ndryshme)

Coloured Pair 
(vlera identike, e njëjta ngjyrë, 
lule e ndryshme)

Perfect Pair 
(absolutisht identike)

Bust 
(Lojë shtesë)

Black Jack
(As dhe Mbret) Sigurimi 7 - 7 - 7

2:1 1:1 6:1 12:1 25:13:2 2,5:11:1Disbursimi

Kombinim fitues

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 
aspektin social do t'ju ndihmojnë 
me kënaqësi. Punonjësit tanë iu 
përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
pyetjeve që mund të keni për 
ofrimin e ndihmës.

Duhet luajtur 
Kalofshi mirë!

Shpjegimi i lojës

Black Jack
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