
Finala
Izgledi za zgoditak - Odds

••    Udvostručenje: Uz iznimku 
kombinacije blackjack, igrač 
koji je vlasnik kutije ima 
mogućnost udvostručiti ulog 
nakon dobivanja bilo koje 
prve dvije karte (i nakon 
razdvajanja). Pritom je nužno 
uložiti ulog jednak početnom. 
Kod udvostručenja daje se samo 
jedna karta.

••    Razdvajanje: Igrač koji je vlasnik 
kutije po želji može razdvojiti 
karte iste vrijednosti. Pritom 
je nužno dodati ulog jednak 
početnom.

••   �Razdvajanje�i�udvostručenje: 
Razdvojene ruke mogu se 
također udvostručiti.

Minimalni / maksimalni ulozi 
zadane su vrijednosti koje su 
uvijek navedene na stolu.

U slučaju nesporazuma konačnu 
odluku donosi rukovodstvo.

Minimum / Maksimum

Kontakt, dolazak 
i mogućnosti parkiranja

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

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

Radno vrijeme:
svakoga dana 11:00 – 04:00 sata
Područje sa stolovima  
od 18:00 sati

Izgledi 
za zgoditak

Veća vrijednost 
karata od kuće

Igrač ima veću vrijednost 
karata od kuće

Kuća se prodala 
(ima veću vrijednost 
karata od 21)

Moguće, ako je otvorena 
karta kuće as

Mixed Pair 
(jednaka vrijednost, 
različita boja)

Coloured Pair 
(jedanaka vrijednost, 
jednaka boja, različit simbol)

Perfect Pair 
(u potpunosti 
jednake karte)

Bust 
(dodatni ulog)

Black Jack
(as & kralj) Versicherung 7 - 7 - 7

2:1 1:1 6:1 12:1 25:13:2 2.5:11:1Stopa 
isplate

Dobitna 
kombinacija

To je naša filozofija. Ipak, igre 
na sreću mogu biti i opasne. 
Ako kod sebe ili kod osobe koja 
je u vašoj blizini primijetite 
znakove problematičnog kockanja, 
naši dežurni upravitelji i osoba 
zadužena za taj društveni koncept 
stoje vam na raspolaganju. 
Naše osoblje vam također stoji 
na raspolaganju ako imate pitanja 
povezana s traženjem pomoći.

Igranje treba 
biti zabavno!

Pravila igre

Blackjack

Blackjack se igra sa šest špilova 
od po 52 karte. Igrač igra protiv 
kuće s ciljem da sa svojim kartama 
ostvari što veći broj bodova, a da 
pritom ne premaši vrijednost od 
21. Kod zbrajanja bodova asevi 
nose 1 (jedan) bod ili 11 (jedanaest) 
bodova, karte sa slikom 10 (deset) 
bodova, a sve druge karte nose 
onu vrijednost koja je na njima 
prikazana.

Igrač slobodno odlučuje hoće li 
tražiti dodatnu kartu, dok krupje 
mora uzeti dodatnu kartu ako ima 
do 16 bodova, a ne smije je uzeti 
ako ima 17 bodova i više.

Nakon primitka prve dvije karte 
igrač može udvostručiti ulog. 
Ako prve dvije karte igrača imaju 
jednaku vrijednost, može ih 
razdvojiti.

••    Usto postoji oznaka „Insurance-
Line” na koju se mogu staviti 
ulozi radi eventualnog 
osiguranja protiv mogućeg 
blackjacka kuće.

••    Osim toga, iznad svake kutije 
nalazi se polje „Perfect Pair”. 
Tu igrač može prema želji uložiti 
dodatni ulog.

••    Linija za dodatni ulog bust također 
se nalazu na polju za igru.

Ako je prva karta kuće as, igrač 
ima pravo osigurati se protiv 
blackjacka kuće. Za osiguranje 
igrač mora staviti polovicu 
svog prvotnoga uloga na za 
to određenu oznaku (insurance 
line). Nakon što je nekom igraču 
dodijeljena treća karta, osiguranje 
više nije moguće.

Igrači ne smiju utjecati na odluku 
igrača koji je vlasnik kutije. Mogu 
se ulagati maksimalni iznosi po 
kutiji koji vrijede za taj stol.

Vrijednosti karata

= 10

2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ili 11

Ako je prva karta kuće as, igrači 
imaju mogućnost da se osiguraju 
polovicom svog uloga protiv 
blackjacka kuće. Krupje odmah 
nudi gostima tu mogućnost 
odmah. Nakon što je nekom igraču 
dodijeljena treća karta, osiguranje 
više nije moguće.

Ako kuća ostvari blackjack, 
osiguranje isplaćuje iznos 
u omjeru 2:1. Ako kuća ne ostvari 
blackjack, osiguranje gubi te se 
osigurani iznos oduzima odmah 
po izvlačenju druge karte kuće.

Osiguranja

Ako su prve dvije karte gosta 
par, odmah se isplaćuje zgoditak 
koji se gostu dodjeljuje zajedno 
s ulogom. Novi ulozi na „Perfect 
Pair” dopušteni su tek nakon 
završetka igre.

Ulogom na „Bust” zapravo ulažemo 
na moguće prekoračenje kuće 
(vrijednost karata veća od 21). 
Ulog se stavlja na polje „Bust”, 
a u slučaju dobitka isplaćuje se 
iznos u omjeru 2,5:1.

Maksimalni iznos se ne odnosi na 
osobu nego na kutiju.

Perfect Pairs –  
Dodatni ulozi Bust
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koji je vlasnik kutije ima 
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Dobitna 
kombinacija

To je naša filozofija. Ipak, igre 
na sreću mogu biti i opasne. 
Ako kod sebe ili kod osobe koja 
je u vašoj blizini primijetite 
znakove problematičnog kockanja, 
naši dežurni upravitelji i osoba 
zadužena za taj društveni koncept 
stoje vam na raspolaganju. 
Naše osoblje vam također stoji 
na raspolaganju ako imate pitanja 
povezana s traženjem pomoći.

Igranje treba 
biti zabavno!

Pravila igre
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Blackjack se igra sa šest špilova 
od po 52 karte. Igrač igra protiv 
kuće s ciljem da sa svojim kartama 
ostvari što veći broj bodova, a da 
pritom ne premaši vrijednost od 
21. Kod zbrajanja bodova asevi 
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••    Usto postoji oznaka „Insurance-
Line” na koju se mogu staviti 
ulozi radi eventualnog 
osiguranja protiv mogućeg 
blackjacka kuće.
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Tu igrač može prema želji uložiti 
dodatni ulog.

••    Linija za dodatni ulog bust također 
se nalazu na polju za igru.

Ako je prva karta kuće as, igrač 
ima pravo osigurati se protiv 
blackjacka kuće. Za osiguranje 
igrač mora staviti polovicu 
svog prvotnoga uloga na za 
to određenu oznaku (insurance 
line). Nakon što je nekom igraču 
dodijeljena treća karta, osiguranje 
više nije moguće.

Igrači ne smiju utjecati na odluku 
igrača koji je vlasnik kutije. Mogu 
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kutiji koji vrijede za taj stol.
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2 3 4 5 6 7 8 9

= 1 ili 11
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u omjeru 2:1. Ako kuća ne ostvari 
blackjack, osiguranje gubi te se 
osigurani iznos oduzima odmah 
po izvlačenju druge karte kuće.

Osiguranja

Ako su prve dvije karte gosta 
par, odmah se isplaćuje zgoditak 
koji se gostu dodjeljuje zajedno 
s ulogom. Novi ulozi na „Perfect 
Pair” dopušteni su tek nakon 
završetka igre.

Ulogom na „Bust” zapravo ulažemo 
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(vrijednost karata veća od 21). 
Ulog se stavlja na polje „Bust”, 
a u slučaju dobitka isplaćuje se 
iznos u omjeru 2,5:1.

Maksimalni iznos se ne odnosi na 
osobu nego na kutiju.

Perfect Pairs –  
Dodatni ulozi Bust
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isplate

Dobitna 
kombinacija

To je naša filozofija. Ipak, igre 
na sreću mogu biti i opasne. 
Ako kod sebe ili kod osobe koja 
je u vašoj blizini primijetite 
znakove problematičnog kockanja, 
naši dežurni upravitelji i osoba 
zadužena za taj društveni koncept 
stoje vam na raspolaganju. 
Naše osoblje vam također stoji 
na raspolaganju ako imate pitanja 
povezana s traženjem pomoći.

Igranje treba 
biti zabavno!

Pravila igre

Blackjack



Finala
Izgledi za zgoditak - Odds
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Minimum / Maksimum

Kontakt, dolazak 
i mogućnosti parkiranja

Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz 

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

Radno vrijeme:
svakoga dana 11:00 – 04:00 sata
Područje sa stolovima  
od 18:00 sati
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