CASINO HOLD’EM TOUCH

Tipul de joc:

Table Game

Câștigul jucătorului: 99.18%

Casino Hold’em Touch este un nou joc mobil interesant de poker care se joacă cu un pachet
standard de 52 de cărți. Jocul include animații de ultimă generație pentru cărți. La acest joc,
jucătorii concurează împotriva cazinoului pentru a primi cea mai bună mână de poker din
cinci cărți.

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2019-04-26
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DESPRE CASINO HOLD'EM TOUCH
INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Table Game

Valori jeton (€)

Valori implicite:: 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100

Miza Min / Max (€)

Implicit: 0.1 / 100

FUNCȚIILE JOCULUI
Miza suplimentară opțională AA Bonus
Reglarea automată a mizei
CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului

99.18%

Câștigul maxim (€)

Implicit: 10500.0

JOC RESPONSABIL

Limitele jucătorului

Altele

Jucătorul și operatorul cazinoului pot seta următoarele limite de joc: Miza &
pierderea per sesiune, zi, săptămână sau lună. Blocarea tuturor jocurilor pentru o
perioadă specificată de timp. Restricționarea duratei sesiunii de joc în minute.
Jocul pe bani reali este restricționat de fondurile din contul jucătorului (de ex. nu
poate juca pe credit).
(Doar pentru jurisdicția italiană) Jucătorul poate avea inițial o sumă maximă de
1.000 € în portofel. Deoarece fiecare joc este o sesiune de utilizator, portofelul
jucătorului poate depăși această limită în timpul jocului.
Jocul pentru distracție
Niveluri variabile de miză
Modul G4

INFORMAȚII TEHNICE
ID-ul jocului

casinoholdem_mobile_html (portofel de bază)
casinoholdem_mobile_html_sw (portofel unic)

Sisteme de operare compatibile

iOS
Android

Rezoluția afișajului

960 x 600

Raportul de aspect

16:10

Tehnologie

HTML5

Desfășurare

Consultați secțiunea de Asistență a modulului de cazinou pentru lansarea jocurilor
pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI
Tema și grafica jocului
Casino Hold'em Touch este un joc de mobil cu multe funcții care oferă o
experiență reale de cazinou.
Interfața tactilă prietenoasă asigură o experiență mai bogată de joc. Modul de
joc pentru distracție permite jucătorului să joace câteva mâini de încercare
înainte de a plasa mize pe bani reali. Funcția de joc rapid permite jucătorilor să
regleze viteza de împărțire a cărților.
Tema și grafica jocului

Animațiile de ultimă generație pentru cărți și jetoane și efectele sonore
realiste oferă acestui joc un avantaj competitiv.

Jocul principal
Casino Hold’em Touch se joacă cu un pachet standard de 52 de cărți (fără
joker). Scopul jocului este de a construi cea mai bună combinație de 5 cărți
pentru mâna de poker, folosind cinci cărți comune și cărțile primite pentru a
bate mâna crupierului.

Jocul principal

Plasarea unei mize se face ușor! Jucătorii aleg jetoanele și plasează mizele pe
zona cu numele ANTE. În plus, jucătorii pot miza și pe AA BONUS. Jucătorii pot
continua să joace jocul prin mizarea pe CALL sau prin renunțarea la cărți. Miza
plasată pe CALL este întotdeauna dublul valorii de la ANTE. Rezultatul jocului
apare lângă mize.
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AA Bonus
Jocul are o miză suplimentară unică denumită AA Bonus. Această miză este
câștigătoare dacă jucătorii au o pereche de Ași sau mai bine, după ce sunt
împărțite primele trei cărți comune.

Mizele AA Bonus

Buton Tabel de plată cu Acces rapid
Casino Hold'em Touch are un buton suplimentar lângă tava cu jetoane pentru
acces rapid la tabelul de plată. Jucătorul pot atinge acest buton I pentru a
accesa tabelul de plată în orice moment din timpul jocul.

Buton tabel de plată cu acces rapid

Reglarea automată a mizei
Această funcție reglează automat miza la cea mai mare valoare posibilă dacă
o miză depășește limita de mizare. Jucătorii primesc o alertă dacă încearcă să
plaseze o miză care este mai mare decât limita de mizare.

Mesaj pop-up de depășire a limitei la
mizare
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CÂȘTIG ACORDAT
Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
99.18%
CÂȘTIGUL MAXIM (€)
Default: 10500.0
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI
Casino Hold’em este un joc bazat pe aptitudini. Strategia folosită pentru a juca acest joc influențează Câștigul jucătorului (RTP) de la
jocul principal și de la miza suplimentară opțională AA Bonus, în condițiile de mai jos:

Strategia jucătorului

RTP jocul
principal

RTP miza
suplimentar
ă

Strategia de bază (Această strategie este dificilă, însă poate fi realizată.)

98,7%

89,6%

Strategia optimă (Aceasta este o strategie ideală care nu poate fi realizată de jucătorii umani.)

99,18%

90,9%

Strategia optimă de la miza suplimentară (call la fiecare câști de la miza suplimentară și folosirea
strategiei de bază dacă nu există niciun câștig de la miza suplimentară.)

98,7%

93,60%

Casierie
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Tabel de plăți

Copyright © 2020 Net Entertainment Malta Services Ltd. Acest document și conținutul său este protejat de legislația
internațională privind drepturile de autor.
Orice publicare, copiere, închiriere sau reproducere neautorizată este strict interzisă.

6/9

Casino Hold’em Touch Versiunea pentru fișa jocului
Versiune 1.0, 2019-04-26

INFORMATII SUPLIMENTARE
Randomizarea
Generatorul de numere aleatorii (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) se numește Fortuna, este un generator de numere pseudoaleatorii
(PRNG) sigur din punct de vedere criptografic ce a fost conceput de Bruce Schneier și Niels Ferguson. Pentru mai multe informații,
consultați documentul Generarea de numere aleatorii.
Generatorul de numere aleatorii și implementarea sa a fost testată și aprobată/certificată în ceea privește gradul de randomizare în
conformitate cu standardele curente din domeniu de către o unitate de testare terță acreditată și independentă.

Gestionarea funcționării incorecte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivității sau repornirii sistemului)
este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul poate după aceea să se conecteze și să reia desfășurarea jocului. Starea jocului este
mereu salvată, astfel încât jucătorul poate relua desfășurarea jocului exact de unde a lăsat-o.
În cazul unei erori HTTP, expirarea timpului în rețea sau a unei erori de server, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „eroare tehnică” și
jocul va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul când acesta devine disponibil.

Dacă expiră timpul pentru o sesiune, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „expirare timp pentru sesiune” și jocul va rămâne într-o stare
de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.
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În cazul unui eveniment „rămas fără bani”, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „rămas fără bani” și jocul va rămâne într-o stare de
„indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.

(Doar pentru jurisdicția italiană) Mai multe informații privind gestionarea funcționărilor incorecte sunt descrise și în secțiunea 3.2.1 a
documentului Platforma de joc (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Acest document oferă detalii privind modul în care un jucător
este informat de plățile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informațiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcționările incorecte sunt oferite jucătorului prin regulile jocului. Mai
exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcționări incorecte a hardware-ului/software-ului de jocuri de noroc, toate pariurile
și plățile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt restituite.”

Informații pentru jucător
Jucătorii primesc un mesaj la care trebuie să răspundă după fiecare oră de joc fără întreruperi: Aceștia nu pot continua să joace dacă
nu răspund la mesajul care le oferă informații legate de suma mizată și câștigată până atunci în timpul desfășurării jocului.
Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile jocului.

Simularea jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la http://www.netent.com/games/
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ISTORICUL VERSIUNII DOCUMENTULUI
VERSIUNE

CÂND

CE

1.0

2019-04-26

Prima versiune.
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