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Como jogar blackjack. Blackjack é um clássico de cassino que você pode encontrar no partypoker.

Você vai enfrentar o dealer e tentar obter uma mão com um valor o mais próximo possível de 21. Não
pode ultrapassar esse número, ou você vai "quebrar". Parece fácil? É fácil, isso é o legal do Blackjack.
Blackjack regras. As regras do blackjack são fáceis de aprender. O valor da mão é o total de todas as
cartas que você está segurando. As cartas de 2 a 10 têm valor conforme o indicado; damas, valetes e
reis valem 10; ases podem valer tanto 1 quanto 11, o que mais beneficiar você. O jogo começa com
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você fazendo uma aposta. Então, você receberá duas cartas viradas para cima. A partir daqui você
tem algumas opções: Se você quiser outra carta para tentar chegar perto de 21, você pede um "Hit"

Para ficar com o que você tem, você pede "Stand" Para receber apenas mais uma carta e dobrar sua
aposta, clique em "Double" Para dividir um par de cartas iguais, escolha "Split" e receba outra carta

para cada uma das cartas separadas. Você pode então escolher entre "Hit" ou "Stand" para cada um
dos pares separados. Se você receber um ás e 10 como suas duas primeiras cartas, isso é um

Blackjack. Esta é uma vitória automática para você, a não ser que o dealer tenha o mesmo. Se isso
acontecer, é dado o empate e ninguém ganha. Nós temos 4 tipos de Blackjack para você jogar -

jogador único, jogar único várias mãos de um só jogadors, vários jogadores com várias mãos e mini-
Blackjack. Esse é o básico. Se você quiser saber todos os prós e contras, veja abaixo, mas a melhor

maneira de aprender é realmente jogando. Informação do Jogo. O jogo está disponível apenas no
modo dinheiro real Existe uma aposta mínima e uma aposta máxima. A aposta máxima aplica-se à

aposta inicial do jogo São usados oito baralhos e cada um tem 52 cartas As cartas são embaralhadas
depois que 10% das cartas dos baralhos tenham sido usadas O dealer mais uma carta até atingir pelo
menos 17 São permitidas no máximo 3 divisões de mãos. O número de cartas dadas ao dealer ou ao
jogador são limitadas apenas por escolha (clicando em "Stand") ou por quando a mão quebrar. Se o

dealer tem um 10, valete, dama ou rei como carta aberta, é possível que ele tenha um Blackjack. Neste
caso, a mão do jogador perderá, exceto que ele tenha um outro Blackjack. O dealer verificará se um
Blackjack é possível e coletará a aposta perdida imediatamente caso ele tenha um Blackjack. Como
jogar no software. Abra uma mesa de Blackjack selecionando o botão no salão ou selecionando o

botão Blackjack em qualquer uma das mesas de poker Suas fichas estão empilhadas no lado direito
da mesa • Para selecionar o valor que você quer apostar em uma determinada mão, clique na ficha

correspondente. Da mesma forma, você pode diminuir a quantidade apostada clicando na pilha
"Apostar" • Uma vez que a aposta é feita, clique no botão "Deal". O botão "Deal" será ativado somente
se um valor de apostas igual ou superior ao valor da aposta mínima tiver sido apostado • O dealer dá

duas cartas para você e duas cartas para ele mesmo. A primeira delas é distribuída aberta e a
segunda virada para baixo • Dependendo da força das cartas que você tenha tirado, você pode

escolher uma entre várias opções: "Hit" (pegar uma carta adicional), "Stand" (não pegar mais nenhuma
carta), "Double" (dobrar), "Split" (dividir) ou "Surrender" (rendição). Estas opções são decididas de

acordo com as regras do jogo • O dealer verifica se há Blackjack antes de oferecer sua terceira carta •
A opção "Seguro" é oferecida ao jogador no caso do dealer ter um ás como sua primeira carta Quando
você ou o dealer decidem não pegar mais cartas ou quebram a mão, os resultados são mostrados na
tela logo acima do botão "Deal". Para continuar o jogo com a mesma aposta, clique no botão "Repeat
bet". Para começar um novo jogo e fazer uma nova aposta, clique em "Clear". Para fazer uma aposta

com outro valor, clique na ficha correspondente O saldo do seu jogo é mostrado no canto inferior direito
Clique em "Rebuy" para transferir o valor total disponível ou parte dele. Verifique o botão apropriado e

insira o valor desejado Se você tiver esgotado todo o saldo disponível e não tiver fundos restantes,
clique em "Rebuy" seguido do botão "$" para adicionar fundos à sua conta de dinheiro real. Clique em

"Rules" para ler as regras do jogo Clique em "Game logs" para ver os registros de jogos anteriores
Clique em "Exit Game" para parar de jogar. Opções do Jogo. Stand Clique neste botão para manter
sua mão no valor atual. Caso você esteja satisfeito com a sua mão, você pode escolher a opção de

manter a mão a qualquer momento. Clique em "Stand" e quando o dealer completar sua mão, as mãos
serão comparadas. Hit Para receber outra carta, clique em "Hit". Você pode continuar a receber novas
cartas até decidir não recebê-las mais ou até quebrar a mão. Double Down Depois que você recebe
as duas primeiras cartas (quaisquer valores), você verá a opção "Double Down" aparecer. Quando

esta opção é selecionada, o montante da aposta é automaticamente dobrado, e você receberá mais
uma carta. Automaticamente a mão não receberá mais cartas após essa terceira carta. Dobrar

também é uma opção oferecida após a opção "Split". No entanto, caso o seu saldo não seja suficiente
para a aposta adicional, a opção de dobrar não será oferecida. Se a mão se qualifica para dividir mas
seu saldo for insuficiente para a aposta adicional, a opção de dividir não será oferecida. Como jogar
Blackjack com mãos divididas. Quando se clica na opção de dividir, as cartas são divididas em duas
mãos e uma carta é adicionada em cada uma das mãos. Uma seta indica a mão que esta você está
jogando. Clique em "Hit" ou "Stand" ou em outras opções oferecidas, dependendo da sua mão Uma
vez que a primeira mão é decidida, a seta passa para a segunda mão Novamente, clique em "Hit" ou
"Stand" ou outras opções oferecidas, dependendo da sua mão. Seguro: O seguro dá a chance de se
proteger caso você acredite que o dealer tenha um Blackjack. Se a primeira carta do dealer (a carta



aberta) for um ás, você pode escolher fazer um seguro para as suas mãos contra o Blackjack do dealer
clicando em "Insurance". O seguro custa 50% do montante da aposta e é adicionado à sua aposta
inicial. Se você optar pelo seguro, a aposta adicional é feita automaticamente. Se o dealer tiver o
Blackjack, o seguro paga 2 para 1 e você perde a aposta inicial. No caso de o dealer não tiver o

Blackjack, você perde a aposta do seguro e o jogo continua pelo montante inicial da aposta. O seguro
não é oferecido a jogadores que tenham Blackjack. Caso a mão seja qualificada para o seguro mas o
seu saldo seja insuficiente para a aposta adicional, a opção de seguro não será oferecida. Rendição:
Quando seu total de pontos é mostrado, você pode escolher deixar de jogar a sua mão para aquela

rodada e entregar apenas metade da sua aposta. Você tem a opção de rendição nas primeiras duas
cartas. Esta decisão precisa ser tomada antes de opções como dobrar, dividir, manter e/ou pegar

mais cartas. A opção de rendição não é oferecida se o dealer tiver um Blackjack. Clique em
"Surrender" para entregar suas cartas. A rendição é permitida e metade da aposta perdida depois que

o dealer verificar se tem um Blackjack (duas primeiras cartas somando 21). Se a segunda carta do
dealer não resultar em Blackjack, metade da sua aposta será devolvida. O jogo termina depois que o
dealer verificar se tem o Blackjack. Resultados possíveis. Resultado Descrição Pagamento Blackjack

Um Blackjack, ou natural, é um total de 21 pontos nas duas primeiras cartas. O Blackjack é então um ás
e qualquer carta de valor 10, com o requisito adicional de que estas têm que ser as duas primeiras

cartas. Se você divide um par de ases, por exemplo, e, em seguida, recebe uma carta de valor 10 para
um desses ases, isto não configura um Blackjack, mas sim um total de 21. O Blackjack de um jogador
vence qualquer total de pontos que não seja um Blackjack, incluindo um 21 do dealer 1,5 para 1 Vitória
normal O total do jogador é maior do que o do dealer, porém menor ou igual a 21. de 1 a 1 Push O total
das mãos do dealer e do jogador é igual. Empate Seguro: Oferecido no caso de um ás do dealer como

primeira carta, para assegurar a mão do jogador contra um Blackjack do dealer. Custa 50% do
montante da aposta, sendo somado à aposta inicial do jogador. Se o dealer tem um Blackjack, a

aposta do seguro paga 2 para 1. O jogador perde a aposta inicial. Se o dealer não tem Blackjack, o
jogador perde a aposta do seguro e o jogo continua pelo montante inicial da aposta. Rendição:

Permitida apenas nas duas primeiras cartas. O jogador pode optar por interromper o jogo de sua mão
para aquela rodada e render-se. Se a segunda carta do dealer não resultar em Blackjack, então

metade da aposta do jogador será devolvida. 
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