
Kombinimet e letrave

Gjithashtu pas River ka një raund 
tjetër bastesh siç përshkruhet 
në hapat e mëparshëm. Nëse pas 
kësaj ka ende disa lojtarë në 
lojë, do të ketë një Showdown 
(përballje). Të gjithë lojtarët 
e mbetur duhet të hapin dorën, 
d.m.th të zbulojnë dy letrat e tyre 
me fytyrë poshtë dhe dora më 
e mirë e pokerit fiton.
Fituesi merr të gjithë Pot, 
domethënë të gjitha bastet që 

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet 
nga menaxhmenti.

janë grumbulluar në mes gjatë 
raundit. Nëse ka një barazim, 
Pot ndahet në mënyrë të 
barabartë midis të gjithë lojtarëve 
me dorën më të mirë.

Raundi i katërt - 
Showdown

Disbursimet

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
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Letrat

Rangu

10 deri në As të 
të njëjtës lule

2

Një Street me 
të njëjtën lule

3

4 letra me të 
njëjtën vlerë

4

Një Drilling dhe një 
çift në njërën dorë

5

5 letra me të 
njëjtën lule

6

5 letra 
rresht

7

Tri letra me të 
njëjtën vlerë

8

2 x 2 letra me 
të njëjtën vlerë

9

2 letra me 
të njëjtën vlerë

10

Emërtimi Royal Flush Straight Flush Four of a Kind Full House Flush Straight Three of a Kind Two Pair One Pair High Card

Letra më e lartë 
përcakton vlerën e dorës

Kjo është filozofia jonë. 
Por lojërat e fatit mund të jenë 
dhe 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!

Texas Hold’em 
Poker

Shpjegimi i lojës

Secilit lojtar i shpërndahen dy 
letra me fytyrë poshtë, të cilat 
vetëm ai lejohet t'i shohë dhe 
t'i përdorë. Më pas lëshohen 
pesë letra të përbashkëta me 
radhë, të cilat mund t'i shohin 
dhe t'i përdorin të gjithë. 
Lojtarët formojnë dorën e tyre 
me 5 letra nga të dyja, njëra ose 
asnjë nga letrat e tyre me fytyrë 

(Bet), t'i përgjigjeni bastit të 
një lojtari tjetër para jush (Call), 
të ngrini ose ringrini bastin (Raise 
ose Re-Raise) ose të dilni (Fold). 
Kur lojtarët ose i janë përgjigjur 
bastit të lartë të një lojtari apo 
kanë dalë nga loja, letra e katërt 
e përbashkët me fytyrë lart 
vendoset në mes, Turn.

Bastet që janë vënë më parë nga 
lojtarët në tryezë shtyhen në 
mes të tryezës dhe formojnë të 
ashtuquajturën Pot, e cila duhet 
të fitohet në raund. Pasi të jetë 
hapur Flop, ka një raund të ri 
bastesh, i cili tani fillon me lojtarin 
që ulet në të majtë të krupierit. 
Të gjithë lojtarët që kanë hequr 
dorë më parë nuk do të merren 
në konsideratë.

Gjithashtu në raundin e dytë, 
ju tani keni mundësinë të 
kontrolloni, të vendosni një bast 

Raundi i dytë - Turn 

Para fillimit të lojës, të dy lojtarët 
vendosin të ashtuquajturat Blinds 
në të majtë të shpërndarësit. 
Emri vjen nga fakti se lojtarët 
i përballojnë ato pa i parë më 
përpara letrat e tyre. Blinds 
sigurojnë që ka para në kuti 
për të cilat mund të luhet 
në fillim. Lojtari në të majtë 
të shpërndarësit vendos 
"Small Blind" (shpesh gjysma 
e "Big Blind") dhe lojtari në të 
majtë të tij vendos "Big Blind". 
Pre Flop Blinds janë bastet 
e detyruara që duhet të sjellin 
dy lojtarët e pozicionuar  
në tryezë pas krupierit. 

Tani loja shkon si më parë. Lojtari 
nga kundërshtarët e mbetur, 
i cili është ulur më afër në të 
majtë të krupierit, fillon dhe ka 
opsionet Check ose Bet. Në varësi 
të mënyrës se si vendos, të gjithë 
lojtarët pasues kanë opsionin 
Check, Bet, Raise ose Fold. 
Nëse bastet janë të gjitha të 
barabarta dhe ka ende dy ose 
më shumë lojtarë në lojë, letra 
e pestë, River, vendoset në mes.

Tani është radha e lojtarit të ulur 
pas Blind, pra fqinjit të majtë 
të Big Blind. Ai ka mundësinë 
të rregullojë Big Blind (Call), 
të ngrejë të paktën dyfishin e Big 
Blind (Raise) ose të dalë (Fold). 
Mendoni me kujdes nëse letrat 
tuaja ia vlen të luhen ose nëse 
preferoni të ruani bastin dhe të 
luani në një raund të mëpasshëm.  

Nga ana tjetër, të gjithë lojtarët 
tani vendosin bastet e tyre derisa 
të balancohen plotësisht,  
pra të gjithë lojtarët që dëshirojnë 
të mbeten ende në lojë 
kanë vënë të njëjtin bast. 

Është gjithashtu e mundur  
që një Re-Raise të ndodhë pas 
një Raise, d.m.th., një lojtar që 
ka ngritur bastin tashmë do të 
vazhdojë të ngrihet basti nga një 
lojtar i mëvonshëm dhe do të 
duhet ta paguajë këtë bast të ri  
në mënyrë që të mbetet në lojë. 
Nëse të gjithë lojtarët kanë 
vendosur bastet e tyre dhe  
kanë balancuar bastin më të 
lartë, në mes të tryezës vendosen 
tre letra të hapura. Ky është 
i ashtuquajturi Flop.

Blinds Raundi i tretë - RiverRaundi i parë - Flop

poshtë në kombinim me letrat 
e përbashkëta. Loja është e ndarë 
në 4 raunde, dhe lojtarët bëjnë 
oferta me radhë në kah orar. 
Së pari, lojtari ofron pranë butonit 
të shpërndarësit (Krupieri), i cili 
lëviz një pozicion në të majtë pas 
çdo raundi të lojës.
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të ngrini ose ringrini bastin (Raise 
ose Re-Raise) ose të dilni (Fold). 
Kur lojtarët ose i janë përgjigjur 
bastit të lartë të një lojtari apo 
kanë dalë nga loja, letra e katërt 
e përbashkët me fytyrë lart 
vendoset në mes, Turn.

Bastet që janë vënë më parë nga 
lojtarët në tryezë shtyhen në 
mes të tryezës dhe formojnë të 
ashtuquajturën Pot, e cila duhet 
të fitohet në raund. Pasi të jetë 
hapur Flop, ka një raund të ri 
bastesh, i cili tani fillon me lojtarin 
që ulet në të majtë të krupierit. 
Të gjithë lojtarët që kanë hequr 
dorë më parë nuk do të merren 
në konsideratë.

Gjithashtu në raundin e dytë, 
ju tani keni mundësinë të 
kontrolloni, të vendosni një bast 

Raundi i dytë - Turn 

Para fillimit të lojës, të dy lojtarët 
vendosin të ashtuquajturat Blinds 
në të majtë të shpërndarësit. 
Emri vjen nga fakti se lojtarët 
i përballojnë ato pa i parë më 
përpara letrat e tyre. Blinds 
sigurojnë që ka para në kuti 
për të cilat mund të luhet 
në fillim. Lojtari në të majtë 
të shpërndarësit vendos 
"Small Blind" (shpesh gjysma 
e "Big Blind") dhe lojtari në të 
majtë të tij vendos "Big Blind". 
Pre Flop Blinds janë bastet 
e detyruara që duhet të sjellin 
dy lojtarët e pozicionuar  
në tryezë pas krupierit. 

Tani loja shkon si më parë. Lojtari 
nga kundërshtarët e mbetur, 
i cili është ulur më afër në të 
majtë të krupierit, fillon dhe ka 
opsionet Check ose Bet. Në varësi 
të mënyrës se si vendos, të gjithë 
lojtarët pasues kanë opsionin 
Check, Bet, Raise ose Fold. 
Nëse bastet janë të gjitha të 
barabarta dhe ka ende dy ose 
më shumë lojtarë në lojë, letra 
e pestë, River, vendoset në mes.

Tani është radha e lojtarit të ulur 
pas Blind, pra fqinjit të majtë 
të Big Blind. Ai ka mundësinë 
të rregullojë Big Blind (Call), 
të ngrejë të paktën dyfishin e Big 
Blind (Raise) ose të dalë (Fold). 
Mendoni me kujdes nëse letrat 
tuaja ia vlen të luhen ose nëse 
preferoni të ruani bastin dhe të 
luani në një raund të mëpasshëm.  

Nga ana tjetër, të gjithë lojtarët 
tani vendosin bastet e tyre derisa 
të balancohen plotësisht,  
pra të gjithë lojtarët që dëshirojnë 
të mbeten ende në lojë 
kanë vënë të njëjtin bast. 

Është gjithashtu e mundur  
që një Re-Raise të ndodhë pas 
një Raise, d.m.th., një lojtar që 
ka ngritur bastin tashmë do të 
vazhdojë të ngrihet basti nga një 
lojtar i mëvonshëm dhe do të 
duhet ta paguajë këtë bast të ri  
në mënyrë që të mbetet në lojë. 
Nëse të gjithë lojtarët kanë 
vendosur bastet e tyre dhe  
kanë balancuar bastin më të 
lartë, në mes të tryezës vendosen 
tre letra të hapura. Ky është 
i ashtuquajturi Flop.

Blinds Raundi i tretë - RiverRaundi i parë - Flop

poshtë në kombinim me letrat 
e përbashkëta. Loja është e ndarë 
në 4 raunde, dhe lojtarët bëjnë 
oferta me radhë në kah orar. 
Së pari, lojtari ofron pranë butonit 
të shpërndarësit (Krupieri), i cili 
lëviz një pozicion në të majtë pas 
çdo raundi të lojës.
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Kombinimet e letrave

Gjithashtu pas River ka një raund 
tjetër bastesh siç përshkruhet 
në hapat e mëparshëm. Nëse pas 
kësaj ka ende disa lojtarë në 
lojë, do të ketë një Showdown 
(përballje). Të gjithë lojtarët 
e mbetur duhet të hapin dorën, 
d.m.th të zbulojnë dy letrat e tyre 
me fytyrë poshtë dhe dora më 
e mirë e pokerit fiton.
Fituesi merr të gjithë Pot, 
domethënë të gjitha bastet që 

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet 
nga menaxhmenti.

janë grumbulluar në mes gjatë 
raundit. Nëse ka një barazim, 
Pot ndahet në mënyrë të 
barabartë midis të gjithë lojtarëve 
me dorën më të mirë.

Raundi i katërt - 
Showdown

Disbursimet

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

1

Letrat

Rangu

10 deri në As të 
të njëjtës lule

2

Një Street me 
të njëjtën lule

3

4 letra me të 
njëjtën vlerë

4

Një Drilling dhe një 
çift në njërën dorë

5

5 letra me të 
njëjtën lule

6

5 letra 
rresht

7

Tri letra me të 
njëjtën vlerë

8

2 x 2 letra me 
të njëjtën vlerë

9

2 letra me 
të njëjtën vlerë

10

Emërtimi Royal Flush Straight Flush Four of a Kind Full House Flush Straight Three of a Kind Two Pair One Pair High Card

Letra më e lartë 
përcakton vlerën e dorës

Kjo është filozofia jonë. 
Por lojërat e fatit mund të jenë 
dhe 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!

Texas Hold’em 
Poker

Shpjegimi i lojës
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