Cách

chơi súc sắc
Chỉ chơi cho vui.
Tìm hiểu trò này chơi ra sao trước khi chơi.
Trò chơi súc sắc có nhiều cách khác nhau để thắng! Sau
khi đặt tiền cược, người lắc súc sắc sẽ tung các quân súc
sắc. Bạn thắng dựa vào lựa chọn cược của bạn và kết
quả xuất hiện, hoặc những số nào được hiển thị trên các
quân súc sắc. Có hai vạch dài nằm ngay cạnh nhau kéo
dài hết mỗi nửa bên của bàn. Một vạch được gọi là vạch
‘Pass’ (Vượt qua) và vạch kia được gọi là vạch ‘Don’t
Pass’ (Không vượt qua). Để chơi trò chơi, và nhận cơ hội
tung súc sắc, bạn đặt cược vào một trong các vạch này.

Sau đây là các cách cược:
Đường Pass: bạn sẽ thắng số tiền với tỷ lệ ngang bằng
với số 7 hoặc số 11, và thua với số 2, 3 hoặc 12 trong lần
tung súc sắc đầu tiên, được gọi là lần tung súc sắc come
out (xuất hiện). Bất kỳ số nào khác xuất hiện sẽ trở thành
số điểm. Nếu điểm của bạn xuất hiện lại trước khi tung
súc sắc được số 7, bạn sẽ thắng số tiền có tỷ lệ ngang
bằng. Sau khi đã đặt cược vào đường Pass, bạn không
thể lấy lại số tiền cược cho đến khi đi đến kết luận thắng
hoặc thua.
Đường Don’t Pass: ngược của cược đường Pass. Bạn
thắng với số 2 hoặc 3 và thua với số 7 hoặc 11 trong lần
tung súc sắc đầu tiên. Nếu số 12 xuất hiện, kết quả Đều
(hòa) và không ai thắng. Bất kỳ số nào khác xuất hiện sẽ
trở thành số điểm. Bạn thắng nếu tung được số 7 trước
khi số điểm xuất hiện lại. Cược này cũng trả số tiền có tỷ
lệ ngang bằng. Không như cược đường Pass, người chơi
có thể lấy lại tiền cược đường Don’t Pass trước khi đến
kết luận thắng hoặc thua.
Hard Ways: có bốn kết hợp Hard Way: Hard Four (hai quân
2), Hard Six (hai quân 3), Hard Eight (hai quân 4) và Hard
Ten (hai quân 5). Vì vậy nếu bạn đặt cược vào Hard Six, bạn
sẽ thắng nếu một đôi 3 xuất hiện trước số 7, hoặc trước Sáu
dễ dàng (5 và 1, hoặc 4 và 2). Lưu ý, Six Hard và Eight Hard
trả 9 trên 1; Hard Four và Hard Ten trả 7 trên 1.

Cược vị trí: có các cược vào số 4, 5, 6, 8, 9 vào 10. Bạn sẽ
thắng khi số của bạn được tung ra trước số 7, sau lượt tung
súc sắc xuất hiện. Tung súc sắc ra số 4-10 và được trả 9 trên
5; tung súc sắc ra số 5-9 và được trả 7 trên 5; tung súc sắc ra
số 6-8 và được trả 7 trên 6.
Come: bạn có thể đặt cược vào cửa Come bất kỳ lúc nào sau
lần tung súc sắc đầu tiên. Đây là cược chia đều tiền và áp
dụng cùng luật chơi như với cược đường Pass.
Don’t Come: bạn có thể đặt cược vào cửa Don’t Come bất kỳ
lúc nào sau lượt tung súc sắc đầu tiên. Đây là cược với số tiền
có tỷ lệ ngang nhau và áp dụng cùng luật chơi như với cược
đường Don’t Pass.
Field: bạn có thể cược một lần tung súc sắc bất kỳ lúc nào.
Nếu số 3, 4, 9, 10 hoặc 11 được tung ra, bạn sẽ thắng số tiền
có tỷ lệ ngang bằng. Nếu số 2 hoặc số 12 được tung ra, bạn
sẽ được trả gấp đôi số tiền đặt cược.
Tỷ lệ tiền cược
Chúng tôi chỉ áp dụng tỷ lệ tiền cược Gấp đôi hoàn toàn ở
Alberta. Với cách đặt cược đường Pass/Don’t Pass tối đa $1,000,
sau đây là các mức đặt cược odds hay lay tối đa:

Cược Odds Đường Pass
Điểm

Tiền cược
Odds tối đa

Tiền thắng cho
cược Odds

6&8

$2,500

$3,000

5&9

$2,000

$3,000

4 & 10

$2,000

$4,000

Cược Lay Don’t Pass
Điểm

Tiền cược Lay
tối đa

Tiền thắng
cược Lay

6&8

$3,000

$2,500

5&9

$3,000

$2,000

4 & 10

$4,000

$2,000

Bàn súc sắc

SEVEN

Don’t
Come
Barr

9 to 1

9 to 1

7 to 1

7 to 1

30 for 1

30 for 1

15 for 1

15 for 1

7 to 1

7 to 1

Những điểm quan trọng khác cần nhớ
1. Sau khi đã tung ra được một số điểm, bất kỳ khoản tiền
cược nào trên vạch Pass không thể loại bỏ cho đến khi số
tiền này đã thắng, hoặc được loại bỏ bởi người chia bài vì
đã tung được số 7.
2. Tổng số được định bởi sự kết hợp hai quân súc sắc lại với
nhau: ví dụ 2 và 3 cho số điểm là 5.
3. Trước khi định được số điểm, bất kỳ kết hợp nào của hai
quân súc sắc cho giá trị 7 hoặc 11 là người thắng tự động
trên vạch Pass, và vì vậy không phải là người thắng trên
đường Don’t Pass.
4. Trước khi xác định được số điểm, bất kỳ kết hợp nào của
hai quân súc sắc cho giá trị 2, 3 hoặc 12 dẫn đến kết quả
thua trên vạch Pass, và thắng trên vạch Don’t Pass. (Vui
lòng lưu ý: chỉ hai trong các số này cho kết quả thắng trên
vạch Don’t Pass vì sòng bạc giữ lại khoản thanh toán cho
một trong các số này. Chi tiết được đăng tại bàn.)
5. Có một số cửa đặt cược khác nhau có thể được thực hiện
trong trò chơi Súc sắc và bạn cần tự mình làm quen với
từng cửa đặt cược trước khi thực hiện đặt cược.
6. Người chơi chỉ có thể chạm các quân súc sắc bằng một tay.
Khi bạn ném súc sắc, bạn phải tìm cách tung các quân súc
sắc vào thành đỡ đối diện của bàn (theo chiều dài).
7. ‘Odds’ là điểm quan trọng của trò chơi và bạn cần phải hiểu
để tận dụng tối đa trò chơi.
8. Người chia bài trò chơi súc sắc và nhân viên sẽ trả lời các
thắc mắc của bạn về trò chơi.

Các khả năng kết hợp quân súc sắc và cược Odds
của trò chơi súc sắc
Tổng
điểm
các
quân
súc sắc

Các khả năng

Tổng số

kết hợp

kết hợp

2

1,1

3

1,2 2,1

4

Odds

Odds %

1

35 trên 1

2.78%

2

17 trên 1

5.56%

1,3 3,1 2,2

3

11 trên 1

8.83%

5

1,4 4,1 3,2 2,3

4

8 to 1

11.11%

6

1,5 5,1 4,2
2,4 3,3

5

31 trên 5

13.89%

7

1,6 6,1 2,5
5,2 3,4 4,3

6

5 trên 1

16.67%

8

2,6 6,2 3,5
5,3 4,4

5

31 trên 5

13.89%

9

3,6 6,3 4,5 5,4

4

8 trên 1

11.11%

10

4,6 6,4 5,5

3

11 trên 1

8.83%

11

5,6 6,5

2

17 trên 1

5.56%

12

6,6

1

35 trên 1

2.78%
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Súc sắc là trò may rủi. Vì vậy chỉ chơi cho vui:nếu bạn
thua, hay coi đây là tiền dành để giải trí.

