
Finalet

Punto Banco luhet në një tryezë 
standarde për një person. Mund të 
jenë 7 pjesëmarrës të ulur në lojë. 
Çdo lojtar i ulur ka një kuadrat 
për bastet "Banker" dhe "Player". 
Lojtarët në këmbë mund të luajnë 
vetëm në këmbë nëse të gjitha 
kuadratet e ulura janë të zëna. 
Kur një kuadrat është i lirë, lojtari 
duhet të ulet. Lojtarët në këmbë 
lejohen të luajnë në një kuadrat 
të lojtarit të ulur, për sa kohë që 
basti i kombinuar i kuadratit nuk 
e kalon maksimumin e tryezës. 
Një maksimum prej një lojtari në 
këmbë mund të luajë në kuadratin 
e një lojtari të ulur. 

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar merret  
nga menaxhmenti.

Një lojtar në këmbë mund të 
vendosë bast vetëm në një 
kuadrat të një lojtari të ulur.

Basti në fushën "Egalite" mund 
të bëhet nga lojtarët ulur dhe 
në këmbë.

Disbursimet

Mundësi fitimi
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

PagesaMundësi �timi

Punto / Player

Banco / Banker

Egalite / Tie

1:1 Me përjashtim 
të rasteve kur Banco 
�ton me një numër 
total pikësh "6". 
Në këtë rast, vetëm 
50% e bastit do të 
paguhet

8:1

1:1

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

Punto banco

Qëllimi i lojës është të arrijë 
vlerën maksimale prej 9 me 
të paktën dy dhe të shumtën 
tri letra.
Pjesëmarrësit mund të vendosin 
bast në "Punto" ose në "Banco", 
si dhe në barazimin "Tie".
Nëse dy letrat e para në anën 
Punto ose Banco kanë një vlerë 
totale prej 8 ose 9, nuk mund 
të tërhiqen më letra.

Nëse nuk arrihet 8 ose 9, letra të 
tjera tërhiqen sipas rregullave të 
tërheqjes.

Nëse të dyja palët kanë të njëjtin 
rezultat, Coup është barazim dhe 
bastet për "Tie" fitojnë. Bastet mbi 
"Punto" dhe "Banco" mbeten dhe 
mund të zbriten ose ndryshohen 
nga pjesëmarrësit e lojës.

Vlerat e letrës midis 2 dhe 
9 korrespondojnë me vlerën  
e tyre nominale.
10, Fanti, Çupa, Mbreti janë zero.
Asi është 1.

Nëse shuma e pikëve të dy 
(ose tri) letrave rezulton në një 
numër dyshifror, merret parasysh 
vetëm një shifër.
p.sh. 8+4 = 2

Rregullat e tërheqjes duhet të 
respektohen pa përjashtim.

tërheqjes

Veprimi

Punto merr një letër 
të tretë, përveç nëse 
Banco ka marrë 8 ose 9

Punto nuk merr 
letër të tretë

Vlera e letrës

Punto

0, 1, 2, 3, 4, 5

6, 7

Punto nuk merr 
letër të tretë

8, 9

Veprimi

Banco merr një të tretën 
e letrave, përveç rasteve 
kur Punto ka 8 ose 9

Banco merr një të 
tretën e letrave kur 
Punto 2-7 e merr si 
letër të tretë.

Vlera e letrës

Banco

0, 1, 2

4

Banco merr një të 
tretën e letrave, përveç 
rasteve kur Punto ka 8

3

Vlera e letrës

Banco

5

6

8, 9

Veprimi

Banco merr një letër 
të tretë kur Punto 
ka marrë 4-7 si letër 
të tretë.

Banco merr një letër 
të tretë vetëm nëse 
Punto merr 6 ose 7 si 
letër të tretë

As Punto dhe 
Banco nuk marrin 
letër të tretë

Banco nuk merr 
letër të tretë

7
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Finalet

Punto Banco luhet në një tryezë 
standarde për një person. Mund të 
jenë 7 pjesëmarrës të ulur në lojë. 
Çdo lojtar i ulur ka një kuadrat 
për bastet "Banker" dhe "Player". 
Lojtarët në këmbë mund të luajnë 
vetëm në këmbë nëse të gjitha 
kuadratet e ulura janë të zëna. 
Kur një kuadrat është i lirë, lojtari 
duhet të ulet. Lojtarët në këmbë 
lejohen të luajnë në një kuadrat 
të lojtarit të ulur, për sa kohë që 
basti i kombinuar i kuadratit nuk 
e kalon maksimumin e tryezës. 
Një maksimum prej një lojtari në 
këmbë mund të luajë në kuadratin 
e një lojtari të ulur. 

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar merret  
nga menaxhmenti.

Një lojtar në këmbë mund të 
vendosë bast vetëm në një 
kuadrat të një lojtari të ulur.

Basti në fushën "Egalite" mund 
të bëhet nga lojtarët ulur dhe 
në këmbë.

Disbursimet

Mundësi fitimi
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

PagesaMundësi �timi

Punto / Player

Banco / Banker

Egalite / Tie

1:1 Me përjashtim 
të rasteve kur Banco 
�ton me një numër 
total pikësh "6". 
Në këtë rast, vetëm 
50% e bastit do të 
paguhet

8:1

1:1

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
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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

Punto banco

Finalet

Punto Banco luhet në një tryezë 
standarde për një person. Mund të 
jenë 7 pjesëmarrës të ulur në lojë. 
Çdo lojtar i ulur ka një kuadrat 
për bastet "Banker" dhe "Player". 
Lojtarët në këmbë mund të luajnë 
vetëm në këmbë nëse të gjitha 
kuadratet e ulura janë të zëna. 
Kur një kuadrat është i lirë, lojtari 
duhet të ulet. Lojtarët në këmbë 
lejohen të luajnë në një kuadrat 
të lojtarit të ulur, për sa kohë që 
basti i kombinuar i kuadratit nuk 
e kalon maksimumin e tryezës. 
Një maksimum prej një lojtari në 
këmbë mund të luajë në kuadratin 
e një lojtari të ulur. 

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar merret  
nga menaxhmenti.

Një lojtar në këmbë mund të 
vendosë bast vetëm në një 
kuadrat të një lojtari të ulur.

Basti në fushën "Egalite" mund 
të bëhet nga lojtarët ulur dhe 
në këmbë.

Disbursimet

Mundësi fitimi
Kontakti, mbërritja dhe
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Städtle 21
9490 Vaduz 

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

Punto banco


