Organizační řád
a pravidla
casina C40
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Každý hráč při prvním vstupu do klubu je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas atd.) a hry se mohou
účastnit jen osoby starší 18-ti let.
Hráč se zavazuje dodržovat ustanovení tohoto
organizačního řádu a pravidel klubu. V případě
porušení pravidel nebo organizačního řádu se
vystavuje hráč postihu od dealera nebo floormana dle závažnosti prohřešku (sitout, vyloučení ze hry atd.) a souhlasí s ním.
Rozhodnutí floormana je konečné a nedá se
proti němu odvolat i kdyby bylo učiněno neúmyslně v rozporu s těmito pravidly.
Floorman má právo přesunout hráče k jinému
stolu.
Za nevhodné chování hráče u stolu (urážky dealerů, protihráčů, opilost, ničení zařízení herny
atd.) může tohoto hráče floorman okamžitě vyloučit z turnaje
Hru hraje obvykle u stolu 2 – 10 účastníků (maximálně 10).
Hra začíná v okamžiku kdy dealer vylosuje hráče,
který bude mít button (nejvyšší karta, při rovnosti rozhoduje barva v pořadí: pika, srdce, kára,
kříže) a hráč po jeho levé ruce (small blind) musí
vsadit povinnou poloviční sázku a další hráč v
pořadí po levé ruce (big blind) musí vsadit povinnou velkou sázku.
Každý hráč musí hrát v průběhu hry (vyjadřování se k sázce, zahazování karet, otáčení karet
apod.) až v okamžiku, kdy je vyzván dealerem
nebo na něj přijde řada, jinak se vystavuje možnému postihu (sitout, odebrání další možnosti
bet, raise apod.).
Pokud se některý z hráčů v sázení předběhl, zůstává jeho sázka ve hře, ale pokud hráči před ním
dají sázku větší, může být hráč, který se předběhl v tomto kole hry už jen call nebo fold!!! Nemůže už svoji původní sázku vzít zpět a nemůže už
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v tomto kole hry
raisovat!!!!
Hráčům, kteří se vyjadřovali
ke hře po tom, co se předběhl
hráč a nevěděli o tom, bude vrácena sázka.
Pokud hráč otočí své karty v době, kdy má ještě
následovat další akce, pak jeho karty zůstávají
otočené na stole a tento hráč může pokračovat
dál ve hře. Nemůže už ale bet a raise v dalším
průběhu hry, může pouze call nebo fold!!! Pokud
tyto karty hráč otočil úmyslně, vystavuje se penalizaci od dealera nebo floormana a v případě,
že je toto otočení karet úmyslně opakované
jsou karty fold!!!!
Pokud hráč odhodí své karty k dealerovi (a ten
se jich dotkne) nebo jsou jeho karty za vyznačenou čarou anebo se dotknou mucknutých karet
je fold (toto platí i v případě. že je to jen jedna z
karet), nesmí si vzít karty zpět do hry!!!
Pokud dá hráč raise, musí to být vždy nejméně
rozdíl mezi posledními dvěma sázkami.
Pokud dá hráč all in a není to dvojnásobný raise,
ostatní hráči můžou toto kolo sázek jen dorovnat, pokud se již během kola vyjadřovali ke hře.
Hráč se nesmí dotýkat během hry jiných karet
než svých a nesmí zbytečně protahovat hru.
Pro hru se používá standardní balíček 52 karet
bez žolíků.
Karty nesmí nikdy opustit prostor stolu a musí
být vždy v zorném poli dealera a hráčů.
Kterýkoliv hráč, dealer nebo člověk přihlížející
hře, který si všimne nekorektního jednání, jako
je nesprávné množství žetonů umístěných do
potu nebo nesprávné určení výherní kombinace,
má povinnost na tuto událost upozornit dealera
nebo floormana.

