
Kombinimet e letrave

Basti i bonusit Trips:
Basti Trips paguhet në mënyrë 
të pavarur nga dora e krupierit 
sipas tabelës përkatëse nga 
një "Drilling". Përndryshe do të 
skartohet. Nëse ka një Drilling ose 
një kombinim fitues më të lartë 
në Board, vizitori ka mundësinë 
të tërhiqet nga dora dhe ta lërë 
bastin të vazhdojë të luajë në 
Trips. Ai e bën këtë duke kaluar 
letrat e tij nën bastin Trips. Në një 
rast të tillë, bastet mbi Ante dhe 
Play tërhiqen nga shpërndarësi. 
Bastet e tij në Trips do të paguhen 
më pas në mënyrë normale.

Pagesat ndryshojnë në varësi  
të faktit nëse krupieri kualifikohet 
apo jo.

Kualifikimi i krupierit: Dora 
e krupierit kualifikohet vetëm 
nëse ka të paktën një çift. 

Pagesatkur kualifikohet 
shpërndarësi: 
Dora e lojtarit është më e mirë se 
ajo e shpërndarësit: lojtari fiton 
baste Ante dhe Play, si dhe bastet 
Blind sipas tabelës.

Mundësitë e vendosjes Disbursimet

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

Dora e lojtarit është më e keqe 
se ajo e shpërndarësit: Lojtari 
humbet të gjitha bastet.
Dora e lojtarit dhe ajo 
e shpërndarësit janë identike: 
Lojtari i kthen të gjitha bastet.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Shpjegimi i lojës

Hand

Trips

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

Three of a Kind

50:1

40:1

30:1

8:1

7:1

4:1

3:1

Loja luhet me një pako normale 
me 52 letra pa Xhol. Lojtari duhet 
të bëjë një bast në Ante dhe 
Blind. Të dy bastet duhet të jenë 
identike. Përveç kësaj, lojtari 
mund të vendosë bastin Trips. 
Ky bast është i pavarur nga bastet 
Ante, Play dhe Blind. Ai paguhet 
plotësisht në mënyrë të pavarur 
nga pjesa tjetër e lojës, edhe nëse  
lojtari bën pas apo e humbet dorën.

Ante:
Ante është basti bazë për këtë lojë.  
Nëse krupieri kualifikohet 
dhe vizitori ka një dorë më të 
mirë, ai paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Nëse vizitori nuk kualifikohet, 
Ante ndalon dhe i kthehet 
menjëherë vizitorit.

Luhet në një tryezë me deri 
në shtatë vende, me skemë me 
katër kuadrate përpara secilit 
lojtar. Më afër lojtarit është 
kuadrati "Play", i ndjekur nga 
kuadrati "Ante" dhe kuadrati 
"Blind". Më larg vizitorit ndodhet 
kuadrati "Trips".

Mundësitë e vendosjes

••    Dy letra i shpërndahen me 
fytyrë poshtë lojtarit dhe 
krupierit. Lojtari mund  
të shikojë letrat e tij.

••    Lojtari tani mund të vendosë të 
vërë një bast të lojës në shumën 
trefish ose katërfish të bastit 
Ante, ose të kontrollojë.

••    Krupieri djeg një letër

••    Krupieri shpërndan tri letra  
të përbashkëta - Flop.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë, ai mund të bëjë një bast 
Play të barabartë me dyfishin  
e bastit Ante.

••    Nëse lojtari ka bërë një bast  
Play më parë, ai nuk mund  
të bëjë baste të tjera.

••    Krupieri djeg një letër tjetër

••    Janë dhënë dy letrat e fundit të 
përbashkëta: Turn dhe River.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë dy herë, ai ose duhet të 
bëjë një bast Play që përputhet 
saktësisht me Anten e tij, ose 
të kalojë dhe të humbasë edhe 
bastin e tij Ante dhe Blind. 

••    Nëse lojtari ka rritur tashmë,  
ai nuk lejohet të bëjë baste  
të mëtejshme.

••    Lojtari dhe shpërndarësi 
formojnë dorën më të mirë të 
mundshme me çdo kombinim 
të dy letrave të tyre dhe 
pesë letrave të përbashkëta. 
Zbatohen rregullat e zakonshme 
të pokerit në lidhje me renditjen 
e duarve.

Fillimi i lojës Flop Turn dhe River Showdown

Blind:
Basti Blind është po aq i lartë 
sa Ante dhe është një bast 
i detyrueshëm në Ultimate Texas 
Hold'em Poker. Blind paguhet 
sipas tabelës, pavarësisht nga 
kualifikimi i krupierit, por vetëm 
nëse dora e vizitorit fiton, 
përkatësisht me të paktën një 
Street x2. Nëse vizitori fiton me 
një dorë më pak se një Street, 
basti ndalon te Blind dhe nuk 
paguhet.

Play:
Basti Play duhet të vendoset 
nga vizitori nëse ky dëshiron të 
vërë bast kundër shpërndarësit. 
Basti Play ndryshon në varësi të 
kohës në të cilën vizitori vendos 
të bast. Përpara Flop, vizitori 
mund të vendosë nëse do të 
luajë 3 ose 4 herë më shumë se 
Ante si një bast Play. Para Turn 
dhe River, ai mund të luajë vetëm 
Anten e dyfishtë si një bast Play, 
dhe pas Turn dhe River, ai mund 
të luajë vetëm Anten e thjeshtë. 

Nëse vizitori ka një dorë më 
të mirë se ajo e shpërndarësit, 
ky bast paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Në rast barazimi, ky bast ndalon.Hand

Blinds

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

500:1

50:1

10:1

3:1

3:2

1:1



Loja luhet me një pako normale 
me 52 letra pa Xhol. Lojtari duhet 
të bëjë një bast në Ante dhe 
Blind. Të dy bastet duhet të jenë 
identike. Përveç kësaj, lojtari 
mund të vendosë bastin Trips. 
Ky bast është i pavarur nga bastet 
Ante, Play dhe Blind. Ai paguhet 
plotësisht në mënyrë të pavarur 
nga pjesa tjetër e lojës, edhe nëse  
lojtari bën pas apo e humbet dorën.

Ante:
Ante është basti bazë për këtë lojë.  
Nëse krupieri kualifikohet 
dhe vizitori ka një dorë më të 
mirë, ai paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Nëse vizitori nuk kualifikohet, 
Ante ndalon dhe i kthehet 
menjëherë vizitorit.

Luhet në një tryezë me deri 
në shtatë vende, me skemë me 
katër kuadrate përpara secilit 
lojtar. Më afër lojtarit është 
kuadrati "Play", i ndjekur nga 
kuadrati "Ante" dhe kuadrati 
"Blind". Më larg vizitorit ndodhet 
kuadrati "Trips".

Mundësitë e vendosjes

••    Dy letra i shpërndahen me 
fytyrë poshtë lojtarit dhe 
krupierit. Lojtari mund  
të shikojë letrat e tij.

••    Lojtari tani mund të vendosë të 
vërë një bast të lojës në shumën 
trefish ose katërfish të bastit 
Ante, ose të kontrollojë.

••    Krupieri djeg një letër

••    Krupieri shpërndan tri letra  
të përbashkëta - Flop.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë, ai mund të bëjë një bast 
Play të barabartë me dyfishin  
e bastit Ante.

••    Nëse lojtari ka bërë një bast  
Play më parë, ai nuk mund  
të bëjë baste të tjera.

••    Krupieri djeg një letër tjetër

••    Janë dhënë dy letrat e fundit të 
përbashkëta: Turn dhe River.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë dy herë, ai ose duhet të 
bëjë një bast Play që përputhet 
saktësisht me Anten e tij, ose 
të kalojë dhe të humbasë edhe 
bastin e tij Ante dhe Blind. 

••    Nëse lojtari ka rritur tashmë,  
ai nuk lejohet të bëjë baste  
të mëtejshme.

••    Lojtari dhe shpërndarësi 
formojnë dorën më të mirë të 
mundshme me çdo kombinim 
të dy letrave të tyre dhe 
pesë letrave të përbashkëta. 
Zbatohen rregullat e zakonshme 
të pokerit në lidhje me renditjen 
e duarve.

Fillimi i lojës Flop Turn dhe River Showdown

Blind:
Basti Blind është po aq i lartë 
sa Ante dhe është një bast 
i detyrueshëm në Ultimate Texas 
Hold'em Poker. Blind paguhet 
sipas tabelës, pavarësisht nga 
kualifikimi i krupierit, por vetëm 
nëse dora e vizitorit fiton, 
përkatësisht me të paktën një 
Street x2. Nëse vizitori fiton me 
një dorë më pak se një Street, 
basti ndalon te Blind dhe nuk 
paguhet.

Play:
Basti Play duhet të vendoset 
nga vizitori nëse ky dëshiron të 
vërë bast kundër shpërndarësit. 
Basti Play ndryshon në varësi të 
kohës në të cilën vizitori vendos 
të bast. Përpara Flop, vizitori 
mund të vendosë nëse do të 
luajë 3 ose 4 herë më shumë se 
Ante si një bast Play. Para Turn 
dhe River, ai mund të luajë vetëm 
Anten e dyfishtë si një bast Play, 
dhe pas Turn dhe River, ai mund 
të luajë vetëm Anten e thjeshtë. 

Nëse vizitori ka një dorë më 
të mirë se ajo e shpërndarësit, 
ky bast paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Në rast barazimi, ky bast ndalon.Hand

Blinds

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

500:1

50:1

10:1

3:1

3:2

1:1



Loja luhet me një pako normale 
me 52 letra pa Xhol. Lojtari duhet 
të bëjë një bast në Ante dhe 
Blind. Të dy bastet duhet të jenë 
identike. Përveç kësaj, lojtari 
mund të vendosë bastin Trips. 
Ky bast është i pavarur nga bastet 
Ante, Play dhe Blind. Ai paguhet 
plotësisht në mënyrë të pavarur 
nga pjesa tjetër e lojës, edhe nëse  
lojtari bën pas apo e humbet dorën.

Ante:
Ante është basti bazë për këtë lojë.  
Nëse krupieri kualifikohet 
dhe vizitori ka një dorë më të 
mirë, ai paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Nëse vizitori nuk kualifikohet, 
Ante ndalon dhe i kthehet 
menjëherë vizitorit.

Luhet në një tryezë me deri 
në shtatë vende, me skemë me 
katër kuadrate përpara secilit 
lojtar. Më afër lojtarit është 
kuadrati "Play", i ndjekur nga 
kuadrati "Ante" dhe kuadrati 
"Blind". Më larg vizitorit ndodhet 
kuadrati "Trips".

Mundësitë e vendosjes

••    Dy letra i shpërndahen me 
fytyrë poshtë lojtarit dhe 
krupierit. Lojtari mund  
të shikojë letrat e tij.

••    Lojtari tani mund të vendosë të 
vërë një bast të lojës në shumën 
trefish ose katërfish të bastit 
Ante, ose të kontrollojë.

••    Krupieri djeg një letër

••    Krupieri shpërndan tri letra  
të përbashkëta - Flop.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë, ai mund të bëjë një bast 
Play të barabartë me dyfishin  
e bastit Ante.

••    Nëse lojtari ka bërë një bast  
Play më parë, ai nuk mund  
të bëjë baste të tjera.

••    Krupieri djeg një letër tjetër

••    Janë dhënë dy letrat e fundit të 
përbashkëta: Turn dhe River.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë dy herë, ai ose duhet të 
bëjë një bast Play që përputhet 
saktësisht me Anten e tij, ose 
të kalojë dhe të humbasë edhe 
bastin e tij Ante dhe Blind. 

••    Nëse lojtari ka rritur tashmë,  
ai nuk lejohet të bëjë baste  
të mëtejshme.

••    Lojtari dhe shpërndarësi 
formojnë dorën më të mirë të 
mundshme me çdo kombinim 
të dy letrave të tyre dhe 
pesë letrave të përbashkëta. 
Zbatohen rregullat e zakonshme 
të pokerit në lidhje me renditjen 
e duarve.

Fillimi i lojës Flop Turn dhe River Showdown

Blind:
Basti Blind është po aq i lartë 
sa Ante dhe është një bast 
i detyrueshëm në Ultimate Texas 
Hold'em Poker. Blind paguhet 
sipas tabelës, pavarësisht nga 
kualifikimi i krupierit, por vetëm 
nëse dora e vizitorit fiton, 
përkatësisht me të paktën një 
Street x2. Nëse vizitori fiton me 
një dorë më pak se një Street, 
basti ndalon te Blind dhe nuk 
paguhet.

Play:
Basti Play duhet të vendoset 
nga vizitori nëse ky dëshiron të 
vërë bast kundër shpërndarësit. 
Basti Play ndryshon në varësi të 
kohës në të cilën vizitori vendos 
të bast. Përpara Flop, vizitori 
mund të vendosë nëse do të 
luajë 3 ose 4 herë më shumë se 
Ante si një bast Play. Para Turn 
dhe River, ai mund të luajë vetëm 
Anten e dyfishtë si një bast Play, 
dhe pas Turn dhe River, ai mund 
të luajë vetëm Anten e thjeshtë. 

Nëse vizitori ka një dorë më 
të mirë se ajo e shpërndarësit, 
ky bast paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Në rast barazimi, ky bast ndalon.Hand

Blinds

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

500:1

50:1

10:1

3:1

3:2

1:1



Loja luhet me një pako normale 
me 52 letra pa Xhol. Lojtari duhet 
të bëjë një bast në Ante dhe 
Blind. Të dy bastet duhet të jenë 
identike. Përveç kësaj, lojtari 
mund të vendosë bastin Trips. 
Ky bast është i pavarur nga bastet 
Ante, Play dhe Blind. Ai paguhet 
plotësisht në mënyrë të pavarur 
nga pjesa tjetër e lojës, edhe nëse  
lojtari bën pas apo e humbet dorën.

Ante:
Ante është basti bazë për këtë lojë.  
Nëse krupieri kualifikohet 
dhe vizitori ka një dorë më të 
mirë, ai paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Nëse vizitori nuk kualifikohet, 
Ante ndalon dhe i kthehet 
menjëherë vizitorit.

Luhet në një tryezë me deri 
në shtatë vende, me skemë me 
katër kuadrate përpara secilit 
lojtar. Më afër lojtarit është 
kuadrati "Play", i ndjekur nga 
kuadrati "Ante" dhe kuadrati 
"Blind". Më larg vizitorit ndodhet 
kuadrati "Trips".

Mundësitë e vendosjes

••    Dy letra i shpërndahen me 
fytyrë poshtë lojtarit dhe 
krupierit. Lojtari mund  
të shikojë letrat e tij.

••    Lojtari tani mund të vendosë të 
vërë një bast të lojës në shumën 
trefish ose katërfish të bastit 
Ante, ose të kontrollojë.

••    Krupieri djeg një letër

••    Krupieri shpërndan tri letra  
të përbashkëta - Flop.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë, ai mund të bëjë një bast 
Play të barabartë me dyfishin  
e bastit Ante.

••    Nëse lojtari ka bërë një bast  
Play më parë, ai nuk mund  
të bëjë baste të tjera.

••    Krupieri djeg një letër tjetër

••    Janë dhënë dy letrat e fundit të 
përbashkëta: Turn dhe River.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë dy herë, ai ose duhet të 
bëjë një bast Play që përputhet 
saktësisht me Anten e tij, ose 
të kalojë dhe të humbasë edhe 
bastin e tij Ante dhe Blind. 

••    Nëse lojtari ka rritur tashmë,  
ai nuk lejohet të bëjë baste  
të mëtejshme.

••    Lojtari dhe shpërndarësi 
formojnë dorën më të mirë të 
mundshme me çdo kombinim 
të dy letrave të tyre dhe 
pesë letrave të përbashkëta. 
Zbatohen rregullat e zakonshme 
të pokerit në lidhje me renditjen 
e duarve.

Fillimi i lojës Flop Turn dhe River Showdown

Blind:
Basti Blind është po aq i lartë 
sa Ante dhe është një bast 
i detyrueshëm në Ultimate Texas 
Hold'em Poker. Blind paguhet 
sipas tabelës, pavarësisht nga 
kualifikimi i krupierit, por vetëm 
nëse dora e vizitorit fiton, 
përkatësisht me të paktën një 
Street x2. Nëse vizitori fiton me 
një dorë më pak se një Street, 
basti ndalon te Blind dhe nuk 
paguhet.

Play:
Basti Play duhet të vendoset 
nga vizitori nëse ky dëshiron të 
vërë bast kundër shpërndarësit. 
Basti Play ndryshon në varësi të 
kohës në të cilën vizitori vendos 
të bast. Përpara Flop, vizitori 
mund të vendosë nëse do të 
luajë 3 ose 4 herë më shumë se 
Ante si një bast Play. Para Turn 
dhe River, ai mund të luajë vetëm 
Anten e dyfishtë si një bast Play, 
dhe pas Turn dhe River, ai mund 
të luajë vetëm Anten e thjeshtë. 

Nëse vizitori ka një dorë më 
të mirë se ajo e shpërndarësit, 
ky bast paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Në rast barazimi, ky bast ndalon.Hand

Blinds

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

500:1

50:1

10:1

3:1

3:2

1:1



Loja luhet me një pako normale 
me 52 letra pa Xhol. Lojtari duhet 
të bëjë një bast në Ante dhe 
Blind. Të dy bastet duhet të jenë 
identike. Përveç kësaj, lojtari 
mund të vendosë bastin Trips. 
Ky bast është i pavarur nga bastet 
Ante, Play dhe Blind. Ai paguhet 
plotësisht në mënyrë të pavarur 
nga pjesa tjetër e lojës, edhe nëse  
lojtari bën pas apo e humbet dorën.

Ante:
Ante është basti bazë për këtë lojë.  
Nëse krupieri kualifikohet 
dhe vizitori ka një dorë më të 
mirë, ai paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Nëse vizitori nuk kualifikohet, 
Ante ndalon dhe i kthehet 
menjëherë vizitorit.

Luhet në një tryezë me deri 
në shtatë vende, me skemë me 
katër kuadrate përpara secilit 
lojtar. Më afër lojtarit është 
kuadrati "Play", i ndjekur nga 
kuadrati "Ante" dhe kuadrati 
"Blind". Më larg vizitorit ndodhet 
kuadrati "Trips".

Mundësitë e vendosjes

••    Dy letra i shpërndahen me 
fytyrë poshtë lojtarit dhe 
krupierit. Lojtari mund  
të shikojë letrat e tij.

••    Lojtari tani mund të vendosë të 
vërë një bast të lojës në shumën 
trefish ose katërfish të bastit 
Ante, ose të kontrollojë.

••    Krupieri djeg një letër

••    Krupieri shpërndan tri letra  
të përbashkëta - Flop.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë, ai mund të bëjë një bast 
Play të barabartë me dyfishin  
e bastit Ante.

••    Nëse lojtari ka bërë një bast  
Play më parë, ai nuk mund  
të bëjë baste të tjera.

••    Krupieri djeg një letër tjetër

••    Janë dhënë dy letrat e fundit të 
përbashkëta: Turn dhe River.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë dy herë, ai ose duhet të 
bëjë një bast Play që përputhet 
saktësisht me Anten e tij, ose 
të kalojë dhe të humbasë edhe 
bastin e tij Ante dhe Blind. 

••    Nëse lojtari ka rritur tashmë,  
ai nuk lejohet të bëjë baste  
të mëtejshme.

••    Lojtari dhe shpërndarësi 
formojnë dorën më të mirë të 
mundshme me çdo kombinim 
të dy letrave të tyre dhe 
pesë letrave të përbashkëta. 
Zbatohen rregullat e zakonshme 
të pokerit në lidhje me renditjen 
e duarve.

Fillimi i lojës Flop Turn dhe River Showdown

Blind:
Basti Blind është po aq i lartë 
sa Ante dhe është një bast 
i detyrueshëm në Ultimate Texas 
Hold'em Poker. Blind paguhet 
sipas tabelës, pavarësisht nga 
kualifikimi i krupierit, por vetëm 
nëse dora e vizitorit fiton, 
përkatësisht me të paktën një 
Street x2. Nëse vizitori fiton me 
një dorë më pak se një Street, 
basti ndalon te Blind dhe nuk 
paguhet.

Play:
Basti Play duhet të vendoset 
nga vizitori nëse ky dëshiron të 
vërë bast kundër shpërndarësit. 
Basti Play ndryshon në varësi të 
kohës në të cilën vizitori vendos 
të bast. Përpara Flop, vizitori 
mund të vendosë nëse do të 
luajë 3 ose 4 herë më shumë se 
Ante si një bast Play. Para Turn 
dhe River, ai mund të luajë vetëm 
Anten e dyfishtë si një bast Play, 
dhe pas Turn dhe River, ai mund 
të luajë vetëm Anten e thjeshtë. 

Nëse vizitori ka një dorë më 
të mirë se ajo e shpërndarësit, 
ky bast paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Në rast barazimi, ky bast ndalon.Hand

Blinds

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

500:1

50:1

10:1

3:1

3:2

1:1



Loja luhet me një pako normale 
me 52 letra pa Xhol. Lojtari duhet 
të bëjë një bast në Ante dhe 
Blind. Të dy bastet duhet të jenë 
identike. Përveç kësaj, lojtari 
mund të vendosë bastin Trips. 
Ky bast është i pavarur nga bastet 
Ante, Play dhe Blind. Ai paguhet 
plotësisht në mënyrë të pavarur 
nga pjesa tjetër e lojës, edhe nëse  
lojtari bën pas apo e humbet dorën.

Ante:
Ante është basti bazë për këtë lojë.  
Nëse krupieri kualifikohet 
dhe vizitori ka një dorë më të 
mirë, ai paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Nëse vizitori nuk kualifikohet, 
Ante ndalon dhe i kthehet 
menjëherë vizitorit.

Luhet në një tryezë me deri 
në shtatë vende, me skemë me 
katër kuadrate përpara secilit 
lojtar. Më afër lojtarit është 
kuadrati "Play", i ndjekur nga 
kuadrati "Ante" dhe kuadrati 
"Blind". Më larg vizitorit ndodhet 
kuadrati "Trips".

Mundësitë e vendosjes

••    Dy letra i shpërndahen me 
fytyrë poshtë lojtarit dhe 
krupierit. Lojtari mund  
të shikojë letrat e tij.

••    Lojtari tani mund të vendosë të 
vërë një bast të lojës në shumën 
trefish ose katërfish të bastit 
Ante, ose të kontrollojë.

••    Krupieri djeg një letër

••    Krupieri shpërndan tri letra  
të përbashkëta - Flop.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë, ai mund të bëjë një bast 
Play të barabartë me dyfishin  
e bastit Ante.

••    Nëse lojtari ka bërë një bast  
Play më parë, ai nuk mund  
të bëjë baste të tjera.

••    Krupieri djeg një letër tjetër

••    Janë dhënë dy letrat e fundit të 
përbashkëta: Turn dhe River.

••    Nëse lojtari ka kontrolluar më 
parë dy herë, ai ose duhet të 
bëjë një bast Play që përputhet 
saktësisht me Anten e tij, ose 
të kalojë dhe të humbasë edhe 
bastin e tij Ante dhe Blind. 

••    Nëse lojtari ka rritur tashmë,  
ai nuk lejohet të bëjë baste  
të mëtejshme.

••    Lojtari dhe shpërndarësi 
formojnë dorën më të mirë të 
mundshme me çdo kombinim 
të dy letrave të tyre dhe 
pesë letrave të përbashkëta. 
Zbatohen rregullat e zakonshme 
të pokerit në lidhje me renditjen 
e duarve.

Fillimi i lojës Flop Turn dhe River Showdown

Blind:
Basti Blind është po aq i lartë 
sa Ante dhe është një bast 
i detyrueshëm në Ultimate Texas 
Hold'em Poker. Blind paguhet 
sipas tabelës, pavarësisht nga 
kualifikimi i krupierit, por vetëm 
nëse dora e vizitorit fiton, 
përkatësisht me të paktën një 
Street x2. Nëse vizitori fiton me 
një dorë më pak se një Street, 
basti ndalon te Blind dhe nuk 
paguhet.

Play:
Basti Play duhet të vendoset 
nga vizitori nëse ky dëshiron të 
vërë bast kundër shpërndarësit. 
Basti Play ndryshon në varësi të 
kohës në të cilën vizitori vendos 
të bast. Përpara Flop, vizitori 
mund të vendosë nëse do të 
luajë 3 ose 4 herë më shumë se 
Ante si një bast Play. Para Turn 
dhe River, ai mund të luajë vetëm 
Anten e dyfishtë si një bast Play, 
dhe pas Turn dhe River, ai mund 
të luajë vetëm Anten e thjeshtë. 

Nëse vizitori ka një dorë më 
të mirë se ajo e shpërndarësit, 
ky bast paguhet 1:1. Nëse dora 
e shpërndarësit fiton, ajo tërhiqet. 
Në rast barazimi, ky bast ndalon.Hand

Blinds

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

500:1

50:1

10:1

3:1

3:2

1:1



Kombinimet e letrave

Basti i bonusit Trips:
Basti Trips paguhet në mënyrë 
të pavarur nga dora e krupierit 
sipas tabelës përkatëse nga 
një "Drilling". Përndryshe do të 
skartohet. Nëse ka një Drilling ose 
një kombinim fitues më të lartë 
në Board, vizitori ka mundësinë 
të tërhiqet nga dora dhe ta lërë 
bastin të vazhdojë të luajë në 
Trips. Ai e bën këtë duke kaluar 
letrat e tij nën bastin Trips. Në një 
rast të tillë, bastet mbi Ante dhe 
Play tërhiqen nga shpërndarësi. 
Bastet e tij në Trips do të paguhen 
më pas në mënyrë normale.

Pagesat ndryshojnë në varësi  
të faktit nëse krupieri kualifikohet 
apo jo.

Kualifikimi i krupierit: Dora 
e krupierit kualifikohet vetëm 
nëse ka të paktën një çift. 

Pagesatkur kualifikohet 
shpërndarësi: 
Dora e lojtarit është më e mirë se 
ajo e shpërndarësit: lojtari fiton 
baste Ante dhe Play, si dhe bastet 
Blind sipas tabelës.

Mundësitë e vendosjes Disbursimet

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

Dora e lojtarit është më e keqe 
se ajo e shpërndarësit: Lojtari 
humbet të gjitha bastet.
Dora e lojtarit dhe ajo 
e shpërndarësit janë identike: 
Lojtari i kthen të gjitha bastet.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Shpjegimi i lojës

Hand

Trips

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

Three of a Kind

50:1

40:1

30:1

8:1

7:1

4:1

3:1



Kombinimet e letrave

Basti i bonusit Trips:
Basti Trips paguhet në mënyrë 
të pavarur nga dora e krupierit 
sipas tabelës përkatëse nga 
një "Drilling". Përndryshe do të 
skartohet. Nëse ka një Drilling ose 
një kombinim fitues më të lartë 
në Board, vizitori ka mundësinë 
të tërhiqet nga dora dhe ta lërë 
bastin të vazhdojë të luajë në 
Trips. Ai e bën këtë duke kaluar 
letrat e tij nën bastin Trips. Në një 
rast të tillë, bastet mbi Ante dhe 
Play tërhiqen nga shpërndarësi. 
Bastet e tij në Trips do të paguhen 
më pas në mënyrë normale.

Pagesat ndryshojnë në varësi  
të faktit nëse krupieri kualifikohet 
apo jo.

Kualifikimi i krupierit: Dora 
e krupierit kualifikohet vetëm 
nëse ka të paktën një çift. 

Pagesatkur kualifikohet 
shpërndarësi: 
Dora e lojtarit është më e mirë se 
ajo e shpërndarësit: lojtari fiton 
baste Ante dhe Play, si dhe bastet 
Blind sipas tabelës.

Mundësitë e vendosjes Disbursimet

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

Dora e lojtarit është më e keqe 
se ajo e shpërndarësit: Lojtari 
humbet të gjitha bastet.
Dora e lojtarit dhe ajo 
e shpërndarësit janë identike: 
Lojtari i kthen të gjitha bastet.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Shpjegimi i lojës
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Trips

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

Three of a Kind
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40:1

30:1

8:1

7:1

4:1

3:1

Kombinimet e letrave

Basti i bonusit Trips:
Basti Trips paguhet në mënyrë 
të pavarur nga dora e krupierit 
sipas tabelës përkatëse nga 
një "Drilling". Përndryshe do të 
skartohet. Nëse ka një Drilling ose 
një kombinim fitues më të lartë 
në Board, vizitori ka mundësinë 
të tërhiqet nga dora dhe ta lërë 
bastin të vazhdojë të luajë në 
Trips. Ai e bën këtë duke kaluar 
letrat e tij nën bastin Trips. Në një 
rast të tillë, bastet mbi Ante dhe 
Play tërhiqen nga shpërndarësi. 
Bastet e tij në Trips do të paguhen 
më pas në mënyrë normale.

Pagesat ndryshojnë në varësi  
të faktit nëse krupieri kualifikohet 
apo jo.

Kualifikimi i krupierit: Dora 
e krupierit kualifikohet vetëm 
nëse ka të paktën një çift. 

Pagesatkur kualifikohet 
shpërndarësi: 
Dora e lojtarit është më e mirë se 
ajo e shpërndarësit: lojtari fiton 
baste Ante dhe Play, si dhe bastet 
Blind sipas tabelës.

Mundësitë e vendosjes Disbursimet
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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
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njëjtën lule

6

5 letra 
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7

Tri letra me 
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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

Dora e lojtarit është më e keqe 
se ajo e shpërndarësit: Lojtari 
humbet të gjitha bastet.
Dora e lojtarit dhe ajo 
e shpërndarësit janë identike: 
Lojtari i kthen të gjitha bastet.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

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

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!
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Hold’em Poker

Shpjegimi i lojës

Hand

Trips

Pays
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Straight Flush

Four of a Kind

Full House
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Straight
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Kombinimet e letrave

Basti i bonusit Trips:
Basti Trips paguhet në mënyrë 
të pavarur nga dora e krupierit 
sipas tabelës përkatëse nga 
një "Drilling". Përndryshe do të 
skartohet. Nëse ka një Drilling ose 
një kombinim fitues më të lartë 
në Board, vizitori ka mundësinë 
të tërhiqet nga dora dhe ta lërë 
bastin të vazhdojë të luajë në 
Trips. Ai e bën këtë duke kaluar 
letrat e tij nën bastin Trips. Në një 
rast të tillë, bastet mbi Ante dhe 
Play tërhiqen nga shpërndarësi. 
Bastet e tij në Trips do të paguhen 
më pas në mënyrë normale.

Pagesat ndryshojnë në varësi  
të faktit nëse krupieri kualifikohet 
apo jo.

Kualifikimi i krupierit: Dora 
e krupierit kualifikohet vetëm 
nëse ka të paktën një çift. 

Pagesatkur kualifikohet 
shpërndarësi: 
Dora e lojtarit është më e mirë se 
ajo e shpërndarësit: lojtari fiton 
baste Ante dhe Play, si dhe bastet 
Blind sipas tabelës.

Mundësitë e vendosjes Disbursimet
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të njëjtës lule

2
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4
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5

5 letra me të 
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6
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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

Dora e lojtarit është më e keqe 
se ajo e shpërndarësit: Lojtari 
humbet të gjitha bastet.
Dora e lojtarit dhe ajo 
e shpërndarësit janë identike: 
Lojtari i kthen të gjitha bastet.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

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

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!

Ultimate Texas
Hold’em Poker

Shpjegimi i lojës

Hand

Trips

Pays

Royal Flush

Straight Flush

Four of a Kind

Full House

Flush

Straight

Three of a Kind

50:1

40:1

30:1

8:1

7:1

4:1

3:1



Kombinimet e letrave

Basti i bonusit Trips:
Basti Trips paguhet në mënyrë 
të pavarur nga dora e krupierit 
sipas tabelës përkatëse nga 
një "Drilling". Përndryshe do të 
skartohet. Nëse ka një Drilling ose 
një kombinim fitues më të lartë 
në Board, vizitori ka mundësinë 
të tërhiqet nga dora dhe ta lërë 
bastin të vazhdojë të luajë në 
Trips. Ai e bën këtë duke kaluar 
letrat e tij nën bastin Trips. Në një 
rast të tillë, bastet mbi Ante dhe 
Play tërhiqen nga shpërndarësi. 
Bastet e tij në Trips do të paguhen 
më pas në mënyrë normale.

Pagesat ndryshojnë në varësi  
të faktit nëse krupieri kualifikohet 
apo jo.

Kualifikimi i krupierit: Dora 
e krupierit kualifikohet vetëm 
nëse ka të paktën një çift. 

Pagesatkur kualifikohet 
shpërndarësi: 
Dora e lojtarit është më e mirë se 
ajo e shpërndarësit: lojtari fiton 
baste Ante dhe Play, si dhe bastet 
Blind sipas tabelës.

Mundësitë e vendosjes Disbursimet

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

Dora e lojtarit është më e keqe 
se ajo e shpërndarësit: Lojtari 
humbet të gjitha bastet.
Dora e lojtarit dhe ajo 
e shpërndarësit janë identike: 
Lojtari i kthen të gjitha bastet.

Në rast mosmarrëveshjesh 
vendimi përfundimtar bëhet  
nga menaxhmenti.

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

Kjo është filozofia jonë. Por 
lojërat e fatit mund të jenë 
dhe të rrezikshme. Nëse vini re 
shenja sjelljeje problematike me 
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përgjigjen gjithashtu me kënaqësi 
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ofrimin e ndihmës.
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