BACK JACK
Black Jack é um jogo muito difundido nas salas de jogo. Sua principal característica é a de
possibilitar que os apostadores tenham uma alta margem de decisão sobre seu jogo.
O objetivo do jogo é lograr uma pontuação de 21 (vinte e um) ou o mais próximo a ele, sem superá-lo.
Todas as cartas se contam segundo seu valor, exceto as figuras que valem 10 (dez) e os Ases que podem
valer 1(um) ou 11 (onze) segundo a conveniência ou critério do jogador.
Como se joga: O croupier reparte duas cartas descobertas a cada apostador, depois do qual começará a
definir o jogo pelo apostador da primeira casa, a quem perguntará se deseja outra carta. Entregues as
cartas solicitadas pelos jogadores, e á Banca se a corresponde, se confrontará a pontuação desta com as
dos apostadores, ganhando todos aqueles que superem a pontuação á da Banca.
Se você tem “Black Jack" (As e Dez ou As e figura), lhe será pago 150% do apostado, salvo que a Banca
também tenha "Black Jack",- neste caso, se produz uma igualdade, devolvendo a você sua aposta. Se
tivesse uma pontuação superior á da Banca, ganharia sua mão e receberia o pagamento da sua aposta 1x1.
Se você, ao pedir outra carta, sobrepassa a pontuação de 21 (vinte e um) , automaticamente perderá sua
aposta, independente do que passe com a Banca. Se é esta última que supera a pontuação de 21(vinte e
um), ganharão sua mão e cobrarão suas apostas todos os que ainda estejam em jogo. A Banca pedirá
cartas até lograr uma pontuação de 16 (dezesseis); com 17 (dezessete) e até 21(vinte e um) plantará.
Seguro:
Se você recebe um As em sua primeira carta, poderá desafiar á Banca a - que sua
segunda carta será um 10 (dez) ou uma figura, realizando uma aposta adicional (Seguro) pela metade da já
realizada. Se você acerta, Ihe pagarão o dobro do seguro; em caso de que não acerte, perderá a aposta
adicional (Seguro)
Dobrar a aposta:
Cada vez que suas duas primeiras cartas somem 11 (onze), você poderá fazer uma
nova aposta (dobrar a aposta) igual á original, recebendo logo uma única carta que se entregará tapada e
que será descoberta no momento de definir sua mão.

Abrir jogo:
Quando receba duas cartas iguais em número, poderá separá-las (abrir jogo) e formar dois
jogos realizando para o segundo uma aposta igual á inicial; se as cartas com as que abrem são Ases e sua
segunda carta um 10 (dez) ou uma figura, sua aposta se pagará como 21(vinte e um) e não como BlackJack.
VALOR DO "As" PARA A BANCA
Cartas
"As" e: "As", ou Dois, ou Três, ou Quatro ou Cinco

Pontuação
2-3-4-5-6

Decisão
Extrae Carta

"As" e: Seis ou Sete, Oito ou Nove

17-18-19-20

Planta

"As" e: Dez ou "J" ou "Q" ou "K"

21 o Back-Jack

Planta

