Cách thức hoạt động của trò chơi

Blackjack

Chỉ chơi cho vui.
Tìm hiểu trò này chơi như thế nào trước khi chơi.
Chơi Blackjack

Blackjack, còn được gọi là trò chơi 21, đây là một trò phổ
biến trong sòng bạc mà người chơi so sánh các tay bài của
họ với tay bài của người chia bài. Để thắng, bạn phải tạo ra
một tay bài có tổng điểm cao hơn tổng điểm của tay bài của
người chia bài, nhưng không vượt quá 21.
Ở đầu mỗi ván, bạn đặt tiền cược vào ô cược ở phía trước
nơi bạn đang ngồi tại bàn. Sau khi đã đặt hết các khoản tiền
cược, mỗi người chơi được chia hai quân bài ngửa mặt.
Người chia bài nhận được một quân bài ngửa mặt và tay bài
của người chia bài hoàn thành sau khi moih người chơi đã
rút hết quân bài.
Dịnh giá trị tay bài của bạn thật đơn giản: các quân bài đầu
người (K, Q và J) có giá trị 10. Các quân bài đánh số tương
ứng với giá trị mặt bài và quân Át được tính là 1 hoặc 11.
Nếu hai quân bài đầu tiên của bạn có tổng là 21, bạn thắng vì
bạn có bài Blackjack và được trả 3 trên 2 cho tiền cược của
bạn. Nếu người chia bài cũng có bài Blackjack, ván bài của
bạn sẽ là đều (hòa). Đến lượt mình, bạn phải chọn lấy (nhận
quân bài), hoặc dừng lại (kết thúc lượt của bạn) để tạo ra tay
bài có tổng điểm gần với 21 nhất có thể, nhưng không bị vỡ
nợ (vượt quá 21). Nếu người chia bài vượt quá 21, tất cả
những người chơi có tổng điểm 21 trở xuống sẽ thắng. Nếu
không thì tổng điểm của người chia bài được so sánh với tổng
điểm của từng người chơi. Tất cả cửa cược thắng được trả
tiền tỷ lệ ngang bằng (một trên một).

Những thuật ngữ cần biết

Blackjack: khi hai quân bài đầu tiên được chia cho tổng
điểm của tay bài là 21 (hoặc một quân Át và một quân 10
hoặc một quân Át và một quân đầu người).
Soft hand: tay bài gồm một quân Át và có hai kết quả tổng
điểm có thể (tùy thuộc vào quân Át có giá trị 1 hay 11) đều
không vượt quá 21.
Hard hand: tay bài không có quân Át hoặc tay bài mà ở đó
quân Át có giá trị 1.
Nhận hoặc Lấy: bạn muốn một quân bài khác. Lấy một hoặc
nhiều quân bài để tăng điểm cho tay bài của bạn.

Dừng lại: bạn hài lòng với tay bài và không muốn thêm quân
bài.
Nhân đôi: nhân đôi tiền cược ban đầu của bạn và nhận thêm
một quân bài.
Tách đôi: nếu bạn có hai quân bài có giá trị bằng nhau trong
một tay bài, bạn có thể tách chúng thành hai tay bài riêng rẽ.
Khi tách bài, bạn phải đặt thêm tiền cược bằng với tiền cược
ban đầu của bạn.
Đầu hàng: nếu bạn không thích hai quân bài đầu tiên, bạn có
thể đầu hàng. Người chia bài lấy một nửa số tiền cược ban
đầu của bạn và tay bài của bạn được bỏ đi. Bạn có thể đầu
hàng với tay bài ban đầu bất kỳ có hai quân bài, trừ khi người
chia bài có quân Át.
Bảo hiểm: nếu quân bài ngửa mặt của người chia bài là quân
Át, bạn có thể bảo hiểm cho tiền cược của mình trước khả
năng tay bài cuối cùng của người chia bài là Blackjack. Bạn có
thể đặt cược tổng số tiền bằng một nửa tiền cá cược ban đầu
của bạn. Nếu người chia bài lấy được Blackjack, cược bảo
hiểm sẽ trả 2 trên 1. Nếu tay bài của người chia bài không phải
là Blackjack, bạn mất tiền cược bảo hiểm của bạn.
Vỡ nợ hoặc Phá sản: các quân bài của bạn có tổng từ 22 trở
lên.

Trả tiền

Tất cả cửa cược thắng được trả tiền tỷ lệ ngang bằng, trừ
Blackjack, trả 3 trên 2. Khi kết quả là hòa, bạn giữ lại tiền cược
ban đầu của bạn.
Blackjack (hai quân bài có tổng 21) thắng tất cả các kết hợp
quân bài khác có tổng bằng 21. Tổng điểm 21 của hai quân bài
trên các tay bài tách nhau không phải là Blackjack.
Lưu ý – có các thay đổi nhỏ trong các luật chơi của nhà cái.
Bạn có thể hỏi người chia bài để biết rõ hơn.
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Blackjack là trò chơi may rủi. Vì vậy chỉ chơi cho vui: nếu
bạn thua, hay coi đây là tiền dành để giải trí.

