ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΠΟΚΕΡ ΤΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (THREE CARD POKER WITH PROGRESSIVE FEATURE)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Πόκερ Τριών Καρτών (“Three Card Poker”) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον όσο και
δημοφιλές παιχνίδι σε ολόκληρο τον κόσμο. Παίζεται με μία τράπουλα των 52 φύλλων
και παίζεται σε τραπέζι με θέσεις μέχρι και για έξι (6) παίκτες. H παρτίδα για να
αρχίσει οι παίκτες πρέπει να τοποθετήσουν το αρχικό τους στοίχημα στη θέση με την
ένδειξη “Ante”. Σε αυτό το στάδιο μπορούν να στοιχηματίσουν επιπλέον στα στοιχήματα
“Pair Plus”, “6 Card Bonus” και “Bonus Jackpot”, εάν το επιθυμούν.
Ο κρουπιέρης μοιράζει τρία φύλλα «κλειστά» σε κάθε παίκτη και τρία στον εαυτό του,
επίσης «κλειστά». Οι παίκτες παίρνουν τα φύλλα τους και έχουν την επιλογή να
στοιχηματίσουν (“Play”) ή να πάνε πάσο (“Fold”).
Εάν οι παίκτες αποφασίσουν να πάνε πάσο, τοποθετούν τα φύλλα τους κλειστά μπροστά
από τη θέση “Pair Plus”, υποδεικνύοντας στον κρουπιέρη ότι δεν επιθυμούν να
συνεχίσουν. Στην περίπτωση αυτή, ο κρουπιέρης μαζεύει το στοίχημα “Ante” και το
στοίχημα “Pair Plus”, ενώ το στοίχημα του στο «6 Card Bonus» παραμένει ενεργό.
Εάν επιλέξουν να στοιχηματίσουν, πρέπει να τοποθετήσουν τα φύλλα τους κλειστά μέσα
στην θέση “Play” και στη συνέχεια να τοποθετήσουν από πάνω ένα συμπληρωματικό
στοίχημα, το οποίο ισούται με το ποσό του αρχικού στοιχήματος “Ante”.
Στη συνέχεια, ο κρουπιέρης φανερώνει τα φύλλα του. Το «χέρι» του κρουπιέρη συνεχίζει
να παίζει μόνο εάν συμπεριλαμβάνει μία ντάμα, ή καλύτερο φύλλο. Εάν το «χέρι» του
κρουπιέρη δεν συμπεριλαμβάνει κάποιο από τα φύλλα αυτά, πληρώνει ισόποσα τα
στοιχήματα “Ante” που ισχύουν, ενώ επιστρέφει τα στοιχήματα “Play”.
Εάν το χέρι του κρουπιέρη συμπεριλαμβάνει μία ντάμα ή καλύτερο φύλλο, τότε ο
κρουπιέρης ανοίγει τα φύλλα των πελατών ενός προς ενός από δεξιά προς τα αριστερά.
Οι παίκτες που έχουν μικρότερης αξίας χαρτιά από τον κρουπιέρη χάνουν τα στοιχήματα
“Ante” και “Play”, ενώ μπορούν να κερδίσουν το “Ante Bonus”, αν διαθέτουν ένα από
τον συνδυασμό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.
Εάν ο κρουπιέρης και ο παίκτης έχουν ακριβώς τα ίδιο «χέρι», τότε υπάρχει ισοπαλία
(stand-off) και τα στοιχήματα του πελάτη (“Ante”, “Play”) επιστρέφονται. Ωστόσο, οι
παίκτες μπορούν να κερδίσουν το “Ante Bonus”, αν διαθέτουν ένα από τον συνδυασμό
που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.
Όσοι παίκτες έχουν χαρτιά μεγαλύτερης αξίας από αυτά του κρουπιέρη πληρώνονται
ισόποσα για το στοίχημα “Ante” και για το στοίχημα “Play”. Επιπλέον, μπορούν να

κερδίσουν το “Ante Bonus”, αν διαθέτουν ένα από τον συνδυασμό που αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Απόδοσης «Ante Bonus»
Συνδυασμός "Χέρι"
Απόδοση στοιχήματος
Κέντα ίδιου χρώματος (Straight Flush)
5 προς 1
Τρία όμοια (Three οf a Kind)
4 προς 1
Κέντα (Straight)
1 προς 1
O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την απόδοση για τα συμπληρωματικό στοίχημα “Pair
Plus” το οποίο καταβάλλεται ανεξάρτητα αν ο παίκτης νίκησε τον κρουπιέρη ή έχασε από
τον κρουπιέρη.
Πίνακας Απόδοσης «Pair Plus»
Συνδυασμός "Χέρι"
Απόδοση στοιχήματος
Κέντα ίδιου χρώματος (Straight Flush)
40 προς 1
Τρία όμοια (Three of a Kind)
30 προς 1
Κέντα (Straight)
6 προς 1
Χρώμα (Flush)
3 προς 1
Ζεύγος (One Pair)
1 προς 1
Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε ένα επιπλέον στοίχημα «6 Card
Bonus». Πριν την έναρξη κάθε παρτίδας, οι παίκτες που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο
στοίχημα αυτό, τοποθετούν επιπλέον ξεχωριστό στοίχημα στην ειδική θέση (κύκλο) του “6
Card Bonus ” πάνω στην τσόχα του τραπεζιού.
O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την απόδοση των στοιχημάτων για τα στοιχήματα
“6 Card Bonus” τα οποία καταβάλλονται ανεξάρτητα αν ο παίκτης νίκησε τον κρουπιέρη
ή αποσύρθηκε από το παιχνίδι.
Πίνακας Απόδοσης «6 Card Bonus»
Συνδυασμός "Χέρι"
Απόδοση στοιχήματος
Κέντα ίδιου χρώματος (Royal Flush)
1,000 προς 1
Κέντα ίδιου χρώματος (Straight Flush)
200 προς 1
Καρέ (Four οf a Kind)
50 προς 1
Φουλ (Full House)
25 προς 1
Χρώμα (Flush)
20 προς 1
Κέντα (Straight)
10 προς 1
Τρία όμοια (Three of a Kind)
5 προς 1

Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε μία έκτακτη πληρωμή «Bonus
Jackpot». Η έκτακτη αυτή πληρωμή είναι προοδευτικά αυξανόμενο με προκαθορισμένο
τρόπο προσαύξησης χρηματικό ποσό, το οποίο παρακολουθείται ηλεκτρονικά και του
οποίου το εκάστοτε ύψος είναι πάντοτε αναρτημένο σε εμφανές σημείο προς ενημέρωση
των παικτών. Το καζίνο δικαιούται να παρακρατά από 15% έως 20% από το τοποθετημένο
στοίχημα.
Πριν την έναρξη κάθε παρτίδας, οι παίκτες που επιλέγουν να συμμετάσχουν στην έκτακτη
πληρωμή (“Bonus Jackpot”), τοποθετούν επιπλέον ξεχωριστό και προκαθορισμένο
στοίχημα στην ειδική θέση (κύκλο) του “ Bonus Jackpot” πάνω στην τσόχα του. Η
συμμετοχή για την προοδευτική έκτακτη πληρωμή παρακρατείται ανεξάρτητα του
αποτελέσματος.
Εάν ένας παίκτης κερδίσει την έκτακτη πληρωμή (“Bonus Jackpot”), τότε το καζίνο
προβαίνει στην καταβολή μιας προκαθορισμένης απόδοσης στοιχήματος (“Envy”) σε
όσους παίκτες συμμετέχουν στην προοδευτική λειτουργία (“BONUS JACKPOT”)
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.
O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την απόδοση των στοιχημάτων για τα στοιχήματα
“Bonus Jackpot” τα οποία καταβάλλονται ανεξάρτητα αν ο παίκτης νίκησε ή έχασε από
τον κρουπιέρη .
Πίνακας Απόδοσης «Bonus Jackpot»
Συνδυασμός "Χέρι"
Απόδοση στοιχήματος
Μίνι Κέντα ίδιου χρώματος μπαστούνια
(Min Royal Flush spades)
100%
Μίνι Κέντα ίδιου χρώματος όχι μπαστούνια
(Mini Royal Flush non-spades)
500 προς 1
Κέντα ίδιου χρώματος (Straight Flush)
75 προς 1
Τρία όμοια (Three of a Kind)
50 προς 1
Κέντα (Straight)
5 προς 1

Envy Bonus
€50

Οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν με περισσότερα από ένα κουτί.
Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να τοποθετούν στοιχήματα στις θέσεις άλλων παικτών.
Οι παίκτες δεν μπορούν να ανταλλάξουν φύλλα, να επιδεικνύουν τα φύλλα τους ο ένας
στον άλλον ή να αποκαλύψουν στοιχεία σχετικά με αυτά.
Οι παίκτες πρέπει να κρατούν τα φύλλα τους πάνω στο τραπέζι σε όλη τη διάρκεια του
παιχνιδιού.

Για κάθε παράβαση των κανόνων αυτών, το «χέρι» του παίκτη κρίνεται άκυρο και όλα τα
στοιχήματα του («Ante», «Play», «Pair Plus», «6 Card Bonus», και «Bonus Jackpot»)
αποσύρονται.
Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται μεταξύ τους με οποιοδήποτε τρόπο.
Μη σωστό μοίρασμα αριθμού φύλλων από τον κρουπιέρη στον εαυτό του συνεπάγεται
την ακύρωση των φύλλων όλων των παικτών.
Μη σωστό μοίρασμα αριθμού φύλλων από τον κρουπιέρη σε παίκτη συνεπάγεται την
ακύρωση όλων των φύλλων του παίκτη αυτού. Αν γίνεται χρήση μηχανής ανακατέματος
(Shuffler), μη σωστό μοίρασμα αριθμού φύλλων από τον κρουπιέρη σε παίκτη ή εμφάνιση
της εμπρόσθιας όψης ενός φύλλου, συνεπάγεται την ακύρωση των φύλλων όλων των
παικτών.
Κάθε συνδυασμός που κερδίζει πληρώνεται μέχρι το ανώτατο όριο πληρωμής του
τραπεζιού (ανά παίκτη) το οποίο έχει οριστεί από το καζίνο.
Η ευθύνη για το συνδυασμό των φύλλων βαρύνει αποκλειστικό τον παίκτη.
Διαβάθμιση των φύλλων στο Πόκερ Τριών Καρτών
Κέντα Φλος (Straight flush)
Είναι ο συνδυασμός των 3 συνεχόμενων (διαδοχικών) καρτών, ιδίου είδους και
χρώματος (suit). Η κάρτα με την υψηλότερη αξία καθορίζει και την αξία της κέντας.
Τρία όμοια (Three of a kind)
Είναι ο συνδυασμός των 3 καρτών, που περιέχει 3 κάρτες όμοιες (π.χ. τρία δυάρια).
Κέντα (Straight)
Είναι ο συνδυασμός των 3 συνεχόμενων (διαδοχικών) καρτών, διαφορετικού είδους
και χρώματος (suit). Η κάρτα με την υψηλότερη αξία καθορίζει την αξία της κέντας. Ο
Άσσος μπορεί να υπολογίζεται ως υψηλό ή χαμηλό χαρτί στην κέντα (π.χ. 3, 2, Άσσος
ή Άσσος, Ρήγας, Ντάμα).
Χρώμα (Flush)
Είναι ο συνδυασμός των 3 καρτών, που όλες έχουν το ίδιο είδος και χρώμα (suit), χωρίς
να ευρίσκονται σε σειρά. Η κάρτα με την υψηλότερη αξία καθορίζει την αξία του
χρώματος. Κατά τη σύγκριση των χεριών, αν οι δύο υψηλότερες κάρτες συμπίπτουν,
συγκρίνεται η τρίτη κάρτα με φθίνουσα σειρά.
Ένα ζεύγος (One pair)
Είναι ο συνδυασμός των 3 καρτών, που περιέχει 2 ίδιες κάρτες (π.χ. δύο ρηγάδες, ένα
8άρι). Κατά τη σύγκριση των χεριών, προτεραιότητα έχει το ζεύγος με την υψηλότερη
αξία. Αν τα ζεύγη είναι τα ίδια, συγκρίνεται η τρίτη κάρτα.

Κανένα ζεύγος ή Μεγαλύτερο φύλλο (No pair ή High card)
Είναι ο συνδυασμός των 3 αταίριαστων καρτών, που δεν περιέχει, δηλαδή, κανέναν
από τους, ως άνω, νικηφόρους συνδυασμούς. Κατά τη σύγκριση των χεριών, η σχετική
αξία του χεριού προσδιορίζεται από την υψηλότερη κάρτα. Αν οι υψηλότερες κάρτες
είναι ίδιες, συγκρίνονται, οι αμέσως κατώτερα υψηλότερες κάρτες κ.ο.κ. (σε φθίνουσα,
δηλαδή, σειρά).
Ονομασία φύλλων στο Πόκερ Τριών Καρτών για τα στοιχήματα “6 Card Bonus”
και “Bonus Jackpot”
Φλος Ρουαγιάλ (Royal Flush)
Το πιο ισχυρό φύλλο στο “6 Card Bonus”. Αποτελείται από τα φύλλα 10-J-Q-K και Α
στο ίδιο χρώμα.
Μίνι Φλος Ρουαγιάλ (Mini Royal Flush)
Το πιο ισχυρό φύλλο στο «Bonus Jackpot». Αποτελείται από τα φύλλα Q-K και Α στο
ίδιο χρώμα, αλλά ισχυρότερο είναι στα μπαστούνια.
Κέντα Φλος (Straight Flush)
Πέντε συνεχόμενα φύλλα του ίδιου χρώματος.
4 ίδια (Four-of-a-kind)
Τέσσερα όμοια φύλλα μαζί με οποιοδήποτε πέμπτο. Όσο μεγαλύτερα τα όμοια φύλλα,
τόσο πιο δυνατό το χέρι, π.χ. το καρέ του 6 υπερισχύει του καρέ του 3.
Φουλ (Full House)
Συνδυασμός τριών όμοιων φύλλων με δύο άλλα όμοια. Αποκαλείται φουλ της ντάμας
αν τα τρία όμοια είναι ντάμες, φουλ του 9 αν είναι εννιάρια, κ.ο.κ. Ανάμεσα σε δύο
φουλ υπερισχύει αυτό που τα τρία όμοια φύλλα του είναι μεγαλύτερα.
Χρώμα (Flush)
Πέντε οποιαδήποτε φύλλα του ίδιου χρώματος. Ανάμεσα σε δύο flush υπερισχύει αυτό
που περιέχει το πιο μεγάλο φύλλο (το μεγαλύτερο είναι ο άσος). Αν το πιο μεγάλο
φύλλο τους είναι το ίδιο, συγκρίνονται τα δεύτερα πιο μεγάλα κ.ο.κ.
Κέντα (Straight)
Πέντε συνεχόμενα φύλλα που δεν είναι όλα του ίδιου χρώματος. Ανάμεσα σε δύο
κέντες υπερισχύει αυτή που είναι πιο ψηλή (με ψηλότερη την 10-J-Q-K-Α και
χαμηλότερη την Α-2-3-4-5.
Τρία όμοια (Three of a kind)
Τρία όμοια φύλλα μαζί με δύο οποιαδήποτε άλλα διαφορετικά μεταξύ τους.
Ένα ζεύγος (Pair)
Δύο όμοια φύλλα και τρία άλλα διαφορετικά μεταξύ τους. Ανάμεσα σε χέρια με το ίδιο
ζευγάρι υπερισχύει αυτό που έχει το υψηλότερο φύλλο ανάμεσα στα υπόλοιπα τρία.
Μεγαλύτερο φύλλο (High Card)

Πέντε φύλλα άσχετα μεταξύ τους – ο νικητής είναι αυτός που έχει το υψηλότερο φύλλο
(με υψηλότερα A, Κ, Q και χαμηλότερα 4, 3, 2). Σε περίπτωση ισοβαθμίας του
υψηλότερου φύλλου, τον νικητή καθορίζει το δεύτερο υψηλότερο κ.ο.κ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Υπεύθυνο παιχνίδι: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΕΠ.
Γραμμή Επικοινωνίας
: 210 9215776.
Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21.
H συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του
εθισμού και στην απώλεια περιουσίας.

